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  توضیح
ورھا، کھ زیر نام "از مقاالتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیھ ای در دیگر کشمجموعھ از چھارمین  دفتر حاضر

تجربۀ دیگران" در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) انتشار می یابند. بولتن نامبرده 
  ھفتگی است و ھر ھفتھ می تواند فقط بخش کوچکی از یک مقالھ را درج کند. 

 االتی است در بارۀ جنبشھای کارگری و اتحادیھ ای درماھھ را شامل می شود و حاوی مق ٦دفتر حاضر مقاالت یک دورۀ 
ترتیب مقاالت ، یونان، اوروگوئھ و کشورمان ایران. امریکاپاکستان، رئوسی کلی در پھنۀ جھانی و بھ طور مشخص در 
  عیناً از انتشار آنھا در بولتن کارگری اخذ شده است.

دفتر حاضر حاوی مقالۀ "حقوق کارگران و اما کشورھاست،  عنوان "از تجربۀ دیگران" ناظر بر مقاالتی مربوط بھ دیگر
  نیز می شود. نگاه تطبیقی حاکم بر این مقالھ توضیح این انتخاب است.جنبش مردمساالری در ایران" 

انتشار دھد: از کار کودکان،  را "از زشت و زیبای جھان کار" تماتیک بولتن کارگری در صدد است از این پس نوشتھ ھائی
دستاوردھا و چالشھای غیررسمی، از انواع اشکال برده داری مدرن، ... اما ھمچنین از جھانگرائی جنبش کار، از  از کار

  شورانگیز کنونی جنبش اتحادیھ ای و ...

، بھ تمھای گفتھ شده اختصاص خواھند داشت و ماھھ انتشار خواھند یافت ٦دوره ھای حدوداً کھ ھمچنان در  ،دفتر بعدیچند 
  بھ "از تجربۀ دیگران" بازگشت خواھد شد.  متعاقباً 
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تظاھرات کارگران زن پاکستانی در الھور در ھمبستگی 
 با جنب "اشغال کن!": توضیح آسان نیست

 تشکل ھای کارگری در پاکستان
  بدون ھیچ نقشی در روند سیاسی، چرا؟

  Christopher Candland کریستوفر کاندلند 
  ترجمۀ گودرز

ند بھ نفوذی قابل اعتنا در روند سیاسی چکیده: چرا کارگران پاکستان قدرت بدیھی شان در عرصھ عمومی را نتوانستھ ا
تبدیل کنند. در سراسر آسیای جنوبی تشکل ھای کارگری توانستھ اند ائتالف ھایی را با احزاب سیاسی تشکیل دھند، احزاب 

بھ ایجاد تشکل ھای کارگری دست یازیده اند و دولت ھا از تشکل ھای کارگری در مکانیزم ھای مشورتی رسمی استفاده می 
د. در تمام این کشور ھا، بجز پاکستان، کارگران از طریق ھمین تشکل ھا بھ عضویت پارلمان در آمده اند و گاه بھ کنن

وزارت رسیده اند. در ھندوستان یکی از نمایندگان عضو اتحادیھ ھای کارگری بھ ریاست جمھوری ھم رسیده است. چرا در 
از حضور در دولت ھا غایب بوده اند؟ این مقالھ مدعی است کھ ظھور  پاکستان نمایندگان اتحادیھ ھا تقریباً بطور کامل

خشونت بار کشور پاکستان در بدو تشکیل آن کشور، کھ یکی از بزرگترین فجایع انسانی قرن بیستم را ھم شاھد بود، بی 
ید قدرت و کنترل از اعتمادی طبقات حاکم در پاکستان بھ کارگران و تشکل ھای آنان را دامن زده است. مدیران دولت جد

مرکز را طلب می کردند و سازمان ھای موجود پرداختھ استعمار بریتانیا آماده استفاده بودند. مضاف بر این ھمپیمانی با 
ایاالت متحده و شرکت در اتحاد ھای ضد کمونیستی بھ حذف تشکل ھای کارگری از حوزه نفوذ سیاسی و سرکوب کارگران 

ل ھای کارگری را آماج حمالت خود گرفتند و دولت ھم کارگران را از مشارکت در روند منتھی شد. طبقات حاکم تشک
معمول سیاسی دور نگاه داشت. در پایان این مقالھ، نویسنده فرضیھ نقش دولت ھای نظامی در حفظ این روند را بررسی 

  خواھد کرد.
انی و اعتراضات در کارخانھ ھا نشان داده اند اما چرا کارگران پاکستان نفوذ قابل مالحظھ ای را در تظاھرات صنفی خیاب

در روند معمول سیاسی غایب اند؟ تشکل ھای کارگری در ھندوستان، بنگالدش، سریالنکا، افغانستان و نپال توانستھ اند 
ب حوزه نفوذ خود را بھ میدان سیاسی بسط دھند اما در پاکستان چنین نشده است. تشکل ھای کارگری پاکستان بر احزا

سیاسی ھیچ نفوذ قابل اعتنایی نداشتھ اند. این تمایز روشن در تجربھ پاکستان با کشور ھای دیگر بھ ما این امکان را می دھد 
تا اثر رفتار سیاسی در مناطقی را، کھ از نظر اقتصادی مشابھ اما از نظر روند سیاسی متفاوت اند، با ھم مقایسھ کنیم و تاثیر 

  ش ھای کارگری بھتر درک نمائیم.این رفتار ھا را بر جنب
این تحقیق با نگاه بھ رفتار تشکل ھای کارگری آغاز می شود و این کھ در پاکستان بسیج کارگری نھ بر اساس خط طبقاتی 

بلکھ بر اساس خطوط قومی، زبانی و مذھبی شکل گرفتھ است. بخش اول مقالھ ھمچنین نیروھای سیاسی کھ پایھ ھای جنبش 
می گیرند مورد مالحظھ قرار می دھد و ریشھ عمومی این نیروھا را بررسی خواھد کرد. این روند از  کارگری را ھدف

پاکستان بھ  ١٩٥٤بھ بلوغ رسیده بود، در  ١٩٥٠ھمان شروع شکل گیری کشور پاکستان آغاز می شود کھ در سالھای دھھ 
این روند  ١٩٥٨ری قدرت وسیلھ دولت نظامی در اتحاد ضد کمونیستی آسیای جنوب شرقی با آمریکا پیوست و با بدست گی

  تحکیم شد.
) ١٩٧٧- ١٩٧٢بخش دوم این مقالھ بھ دو موضوع خواھد پرداخت: چرا جنبش کارگری در دوران ذوالفقارعلی بوتو (

  سرکوب شد؟ و چرا دولت ھای نظامی نسبت بھ کارگران بدرفتاری می کنند؟
  

  کارگران و تشکل ھای کارگری
الھ "تشکل ھای کارگری" بھ تشکل کارگرانی در متن این مق

اطالق می شود کھ از مجموعھ کارگران زراعی و صنایع 
کشاورزی نیستند و در ضمن عمدتاً مذکر اند. کانون توجھ 

این تحقیق ناشی از تعریفی است کھ در شمارش و شناسایی 
قانونی کارگران بکار می رود. اتحادیھ ھای پاکستان، تنھا 

قانونی اند و می توانند کارگران را در مقابل  تشکل ھایی کھ
کارفرمایان و ارکان دولتی نمایندگی کنند، عمدتا بھ محیط 

ھای کاری در صنایع بزرگ تولیدی و غیر کشاورزی تعلق 
دارند. اینھا عمدتاً کارگران مرد، حقوق بگیر و شناسایی شده 

  از سوی دولت را شامل می شوند.

ن ھم ھستند. مھمتر از ھمھ زنان، البتھ انواع دیگر کارگرا
کارمندان بخش ھای وسیع شغلی بھ شمول آنان کھ مزدبگیر 

اند، یا در خانھ کار می کنند. اما از بین کارگران برسمیت 
% مؤنث اند، در حالی ١٥شناختھ شده در پاکستان کمتر از 
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 طلیعۀ برآمدی طبقاتی: ٢٠١۴ماه می  ١الھور، 

نوان نیروی کار شناختھ می شوند یا نھ، آنان % است. صرف نظر از آن کھ زنان بع٢٩کھ ھمین آمار در ھند دو برابر یعنی 
برای خانواده شان کار می کنند. اما نیاز ھای خانوادگی و محدودیت ھای اجتماعی کار را برای زنان پاکستانی نزدیک بھ 

ندگی نمی محال می کند تا بتوانند در اتحادیھ ھا شرکت کنند و ھم از این رو آنان در اتحادیھ ھای موجود پاکستان عمال نمای
   شوند.

کارگران زراعی از شرکت در اتحادیھ ھای کارگری در پاکستان منع شده اند. این بدین معنی نیست کھ اتحادیھ ھای کارگری 
بالکل عضوی از کارگران زراعی و غیر معمول ندارند. برخی از رھبران اتحادیھ ھای کارگری پاکستان با این مشکل 

رگران یدی" (تولید سیگارھای دست پیچ) و صنایع نساجی خانگی دست زده اند. با این برخورد کرده اند و بھ بسیج "کا
وجود کانون توجھ این مقالھ بر روی تشکل ھای کارگران رسمی است (ترمی کھ در ھند و پاکستان برای کارگران در 

  .صنایع ثبت شده و با تعداد زیاد کارگر اطالق می شود)
 

  و سایر ھویت ھای کارگریطبقھ 
در بسیاری از مناطق آسیای جنوبی، کارگران مایل اند کھ بر اساس ایدئولوژی سیاسی متشکل شوند. در پاکستان اما اتحادیھ 
ھای بزرگ صنفی عمدتاً حول اشتراک زبانی و قومی تشکیل شده اند. بنابراین می توان شاھد بود کھ قومیت، زبان و مذھب 

سط حرکت ھای کارگری بھ گستره ملی یک جنبش فراگیر طبقھ کارگر در پاکستان توان پایھ ھای قدرت اجتماعی را برای ب
محدود نموده اند. فعاالن اتحادیھ ای در طبقھ کارگر شیوه سازماندھی کارگران را حول خطوط زبانی و قومی تثبیت نموده 

رای جمع کردن کارگران باشد. قیام اند. در شرایط مشخص پاکستان شاید تشکل حول این محورھا مناسب ترین (یا تنھا) راه ب
استقالل پاکستان، کشوری برای مسلمانان جنوب آسیا، تنھا راھی است کھ ھویت طبقھ کارگر پاکستان از کانالی غیرطبقاتی 

 قابل تعریف است.

ھ استثمار کارگران کشاورزی مسلمان و بی زمین، بویژه در مناطق شرقی ھند جنبش استقالل پاکستان را بعنوان مبارزه علی
از استقالل پاکستان دفاع می کردند، پاکستان اتوپیای طبقھ کارگر  ١٩٤٠و بندگی برگزیدند. برای مسلمانان ھند، کھ در دھھ 

زراعی و صنعتی بود. ھمبستگی طبقھ از جملھ ھمبستگی طبقھ کارگر با ھمبستگی بر اساس قومیت، زبان، ملیت و سایر 
رد. بررسی اقتصاد سیاسی ناظر بر بازنگری در گزاره ھویت غیر طبقاتی نیاز بھ توجھ ھویت ھای غیر طبقاتی ھم پوشی دا

خاص بھ شرایط خاصی دارد کھ این مشخصھ ھا بھ توان ھویت ناشی از طبقھ می افزایند یا از آن می کاھند. کافی نیست فقط 
  بھ اثر منفی این مشخصھ ھا نگریست.

ر، توانستھ اند حول مشخصھ ھای قومی، جنسیتی، زبانی و مذھبی بسیج نیرو کنند. این کارگران پاکستان، گاه با بیشترین تاثی
ھویت ھای غیرطبقاتی تشکل و بسیج زحمتکشان برای عمل جمعی را تسھیل نموده اند. ھمبستگی اجتماعی بر اساس این 

سیاسی و ھمبستگی وسیع تر طبقاتی  ھویت ھا توانمند بوده و گاه بسیج حول شناسھ ھای مرسوم طبقاتی کمکی بھ ایجاد نفوذ
  نکرده است.

چرا قومیت، زبان و مذھب چنین جایگاه مھمی در تشکل ھای 
کارگری پاکستان یافتھ است؟ ساکنان محالت کارگری پاکستان، 
ھمچون سایر نقاط آسیای جنوبی، برای تسھیل خدمات عمومی، 

ر محل رابطھ سالم با پلیس و عرضھ کار بھ واسطھ ھای گوناگون د
نیاز دارند. در این جوامع این واسطھ ھا مشخصا بر اساس اشتراکات 

قومی، زبانی و مذھبی شکل گرفتھ اند و آنان را نمایندگی می کنند. 
حتی اشتغال ھم بر ھمین اساس از طریق کارفرمایان، مقاطعھ کاران 

زبانی بوجود امده و عرضھ - و میانجی ھای خاص ھر گروه قومی
ره برای کار، مزد و سایر امور ھم بین کارگران و شده اند. مذاک

زبانی صورت می گیرد. -کارفرمایان براساس ھمین کانال ھای قومی
بھ ھمین دلیل کارگران یک قوم، زبان، جنس و مذھب تشکل ھایی بر 

  اساس ھمین شناسھ ھا بوجود می آورند.
ی شوند، جایی کھ نخبگان سیاسی بھ بھترین شکل می سپس ھمین شاخصھ ھای محلی تقویت شده و بھ سطوح سیاسی منتقل م

توانند آنھا را بھ رقابت ھای قومی ارتقاء دھند. پس ھویت طبقاتی زحمتکشان در سطوح محلی منحرف شده و بر اختالفات و 
رقابت ھای قومی در سطح سیاست ملی انعکاس می یابد. در جھت معکوس ھم دولت مرکزی از طریق "پایھ ھای 

و  ١٩٨٠، "کمیتھ ھای ذکات" در دوران ژنرال ضیاء الحق در دھھ ١٩٦٠در دوران مارشال ایوب خان در دھھ  دموکرات"
"مشاوران اتحاد" در دوران ژنرال پرویز مشرف، سازوکار سیاست محلی را شکل داده است. دالل ھای کاریابی ھم بالطبع 

قوق کارگران، از مزد و سایر مزایا تا پرداخت بھ موقع عامل قدرت دولت در سطوح پایین اند. از این رو حتی تدوین ح
  حقوق، بھ تحکیم سازماندھی غیر رسمی اداری عمدتاً فئودالی پاکستان کمک می کند.



 

 ٤٦از  ٦صفحۀ 
 

مرئوسی سازوکار رھبری را ھم تبیین - از آنجائی کھ فعالیت کارگری در روابط صرف قومی ظاھر می شود رابطھ رئیس
ن را نھ بعنوان متحد سیاسی بلکھ با نگاه مشتری می نگرند. اتحادیھ ھا نیز عمدتاً مخلوق می کند. رھبران معموالً کارگرا

رھبرانی اند کھ دنبالھ روان زیادی در میان قوم خود دارند. از این رو کارگران انتظار یک جنبش کارگری دموکراتیک را 
  نماید.ندارند بلکھ منتظراند رھبرشان کار تولید کند و آن را بھ آنان عرضھ 

میلیون نفر  ١٢سرعتی کھ با آن پاکستان بوجود آمد و مشروعیت ایدئولوژیکی کھ تاسیس آن را مسجل نمود، بویژه جابجایی 
و تبلیغ ایدئولوژیک مذھبی تحت الحمایھ دولتی، مانع بزرگی را بر سر راه تشکل ھای کارگری قرار داد. روابط فئودالی و 

  دیھ ھای صنفی را محدود کرد. چپ ھم غیرقانونی بود و از درون دودستگی داشت.کنترل قانونی دولتی فعالیت اتحا

ضعف تشکل ھای کارگری در پاکستان ممکن است زیاده از حد تعیین کننده تلقی شده و برای آن دالیلی بیش از نیاز واقعی 
گرانھ اقشار حاکمی دارد کھ دولت را ارائھ شده باشند. اما عامل عمده و تعیین کننده ریشھ در قدرت مرکزی و اعمال سرکوب

کنترل می کنند. مانع اصلی بر سر راه نمایندگی کارگران در صحنھ سیاسی در وجود حاکمانی نھفتھ است کھ بیش از اندازه 
از حفظ امنیت خود دلواپس اند. این ھراس منجر بدان شد کھ حاکمان قوانین استعماری را حفظ کنند، بھ ائتالف ھای بین 

نخبگان اداری و  -ی ضد کمونیستی بپیوندند و ایدئولوژی ھای اقتصادی نئوکالسیک را بکار گیرند. مخالفت اقشار حاکم الملل
با تشکل ھای کارگری برای درک این نکتھ کھ چرا شناسھ ھای طبقاتی، با وجود اھمیتشان در روابط ھرروزه  -نظامی 

رھبران کارگری پاکستان و   نیستند، دارای اھمیت مرکزی است. اجتماعی، قابل انطباق بھ سیاست معمول در پاکستان
با ده ھا اتحادیھ کارگری در پاکستان مصاحبھ کرده ام و  ١٩٩١محققان این زمینھ در این دیدگاه ھم نظرند. من نیز از سال 
ی درباره اتحادیھ ھای استفاده کرده ام و اخبار بسیار ١٩٧٣از متن ده ھا مصاحبھ دیگر با رھبران اتحادیھ ای در سال 

منتشر شده بررسی نموده ام. ماحصل کار این کھ من ھم بعد  ١٩٤٧کارگری را از طریق روزنامھ ھای پاکستانی کھ از سال 
  از بیش از یک دھھ تحقیق از نزدیک و تماس با صدھا کارگر و تشکل کارگری بھ ھمان نتیجھ رسیدم.

  
  قدرت اتحادیھ ھا در یک بررسی مقایسھ ای

 آموزد؟ می چھ ما بھ پاکستان در کار طبقھ ھمبستگی از ھند و پاکستان در آنھا عضویت رشد و صنفی ھای اتحادیھ قایسھم
 رفتار و ایدئولوژی اما است مشابھ کشور دو اقتصادی شرایط گرچھ کھ چرا است، پاکستان با مقایسھ برای خوبی نمونھ ھند

  اند. متفاوت کامال شان سیاسی
 است. برابر تقریباً  ھا اتحادیھ عضو زراعی غیر کارگران درصد اما است، ھند ھشتم یک تقریبا پاکستان در نکارگرا تعداد

 % ٥/٥ پاکستان در رقم این کھ حالی در بودند اتحادیھ عضو ھند زراعی غیر کارگران درصد ٤/٥ ،١٩٩٠ دھھ آستانھ در
 پاکستان در ھا اتحادیھ سرکوب گاه و ھا محدودیت برعکس و ھند در ھا اتحادیھ تشکیل بھ کارگران تشویق بھ توجھ بود.
 دولت کنیم. اندیشھ ھریک معنی و آمار این آوری جمع نحوه بھ کھ اما است الزم اند. مشابھ آمار این کھ است تعجب مایھ

 این مقایسھ دارد. روا یتحقیق آن در کھ آن بی نماید می گزارش عینا کند، می دریافت ھا اتحادیھ از کھ را آمار این ھندوستان
  کنند. می گزارش بیشتر %٩٠ تا را اعضایشان تعداد گاه ھندی ھای اتحادیھ کھ دھد می نشان شده تحقیق ارقام و ارقام
  ١٩٩٧-١٩۵٢ پاکستان و ھند در کارگری ھای اتحادیھ تعداد رشد :١ شکل

  
  ھند. کار سال کتاب ھند، کار وزارت پاکستان، کار روزنامۀ پاکستان، کار وزرات منابع:

 ھزار)  پاکستان (بھ ادیھ ھایحات   
 (بھ ھزار) اتحادیھ ھای ھند 



 

 ٤٦از  ٧صفحۀ 
 

 اعضایشان و ھا اتحادیھ این شود می باعث کھ دھند نمی ارائھ آماری اصال ھم ھا اتحادیھ از برخی کھ است حالی در این
 عدادت ھم ھند در کھ شوند می باعث ھا، اتحادیھ سرخودی و اختیاری دھی اطالع – عامل دو این نیایند. حساب بھ اصالً 

 پاکستان در باشند. داشتھ بسیاری نوسانات مربوطھ ارقام و شوند گزارش واقعیت از کمتر اعضایشان تعداد ھم و ھا یونیون
  نماید. می آزمایی راست و کنترل را آن و کند می تھیھ کار وزارت خود را اطالعات برعکس

 بدست کارگری ھای تشکل از واقعی اطالعات نیز ضایشاناع و ھا اتحادیھ تعداد از اعتماد قابل ھای داده و آمار حتی اما
 یک شماره تصویر در آمار مثال بطور دھند. بروز تا کنند مخفی را اطالعات بیشتر توانند می ارقام و آمار گاه دھند. نمی

 در پاکستان ھای اتحادیھ کھ چرا عمل، در نھ و دارند وجود ظاھر در فقط پاکستان ھای اتحادیھ از برخی کھ دھند نمی نشان
 قرارداد و مذاکره حق از اتحادیھ ٢٠٠٠ از کمتر پاکستان سرتاسر در ندارند. نقشی عمالً  کارگران حقوق تأمین برای مذاکره
  اند. کار محل یک بھ محدود ھم ھا اتحادیھ ھمین حتی عالوه بھ برخوردارند. کارگران طرف از جمعی

 اتحادیھ شناختن برسمیت برای مکانیسمی غربی، بنگال و اریسا کارناتاکا، تایال سھ بجز کجا ھیچ در برعکس ھندوستان در
 رای ھا اتحادیھ در انتخابات برای ایالت سھ این در نیست. موجود کارگران طرف از مشترک قرارداد و مذاکره برای ھا

 داشتھ عضو کارگر ھفت از بیش کھ ای اتحادیھ ھر با توانند می کارفرمایان ھندوستان در گیرد. می صورت مخفی گیری
 کنند. مخالفت سیاسی احزاب اساس بر اتحادیھ نوع ھر با کارگران کھ اند شده باعث کاری مبھم قوانین این کنند. معاملھ باشد

 کارگران تجربھ کنار در کھ کنند می پیدا مفھوم و معنی وقتی فقط ٣ و ٢ ،١ تصاویر در منعکس آمار کھ این ھم نھایی نتیجھ
  گردند. لحاظ مربوطھ ھای اتحادیھ نرھبرا و

  ١٩٩۶-١٩۴٧ ھند و پاکستان در ھا اتحادیھ اعضای رشد :٢ شکل

  
  ھند. کار سال کتاب ھند، کار وزارت پاکستان، کار روزنامۀ پاکستان، کار وزرات منابع:

 در پاکستان باشد. مناسب اینجا در تواند می کارگری شجنب رھبران نگاه از پاکستان اقتصادی و سیاسی توسعھ از تصویری
 محدود بسیار پاکستان در بالطبع ھم کارگران کل تعداد برد. ارث بھ را محدودی بسیار صنعتی امکانات ھند از جدایی آستانھ
 ھر اعضایشان و ھا ھاتحادی تعداد ١٩٥٥ تا ١٩٤٨ از یافت. افزایش سرعت بھ ھا اتحادیھ تعداد با ھمراه تعداد این آما بود،
 زدند. سرباز شان اولیھ حقوق پذیرش از و کردند سرکوب را کارگری ھای اتحادیھ حاکم اقشار اما یافت افزایش %١٠ سال
 آن بجای میرزا اسکندر جمھور رئیس ١٩٥٨ سال در شدند. نمی شناختھ برسمیت اصالً  ١٩٥٩ سال تا ھا اتحادیھ واقع در
 را قدرت تا خواست خان ایوب مارشال فیلد ارتش کل فرمانده از گردد، روبرو شکست احتمال با و شود انتخابات وارد کھ

 حفظ ھمچنان را قدرت کنترل نظامی دولت بھ نظامی غیر دولت تعویض با حاکم بروکراتیک دستگاه نتیجھ در گیرد. بدست
  کرد.

 بھ کارگران اما نماید کنترل را آن یھا تشکل و کارگری جنبش توانست اصوال نظامی حکومت از ناشی دولت گرچھ
 بدنبال ١٩٦٨ در اما شد. کارگران جویی ستیزه تعدیل موجب موقتاً  ١٩٦٥ سال در ھند و پاکستان جنگ بردند. روی محاربھ

 توانی مردمی جنبش بھ صنعتی کارگران مقاومت توسعھ" دھھ "اولین ھای جشن برگزاری در خان ایوب مارشال فیلد اقدام
  بگیرند. نظامی دولت از را آزاد عمومی انتخابات اولین برگزاری قول تا بخشید

 غربی پاکستان در ھم مدتی کوتاه نظامی غیر دولت و انجامید شرقی پاکستان در بنگالدش مستقل دولت تشکیل بھ انتخابات
 از بیش دانشجویان و کارگران بر تغییرات این زد. قوانین تغییر بھ دست نظامی دولت انتخابات برگزاری از قبل آمد. بوجود

 بود. گرفتھ شکل ١٩٦٩ و ١٩٦٨ سالھای در کھ بودند مردمی جنبشی گذار پایھ دانشجویان و کارگران گذاشتند. تاثیر ھمھ
 اتحادیھ تشکیل کھ کرد تصویب را IRO) Ordinance, Relations (Industrial صنعتی" "روابط قانون نظامی دولت

  پاکستان (بھ میلیون) ادیھ ھایحاتاعضای   
 (بھ میلیون) اعضای تحادیھ ھای ھند 



 

 ٤٦از  ٨صفحۀ 
 

 کارگران ھای اتحادیھ تعداد قانون این تحت شناخت. می برسمیت را کارگران جمعی قرارداد و مذاکره حق و کارگری ھای
 در یافت. چشمگیر افزایش بوتو علی ذوالفقار کارگران طرفدار و نظامی غیر دولت آغازین سالھای در آنان اعضای شمار و

 تعداد گرچھ قانون متمم کند. تضعیف را ھا اتحادیھ گسترش ریشھ تا کرد ترمیم را صنعتی" "روابط قانون بوتو ١٩٧٥
 ھمین نظامی الیگارشی و بوروکراسی ١٩٧٥ سال حوالی نداشت. چندانی تاثیر اعضا تعداد بر اما داد کاھش را ھا اتحادیھ

 کارگری ھای تشکل بر فشار افزایش بھ دست کرد، گذر شرقی پاکستان حفظ در شکست از ناشی ملی رسوائی از کھ
 و نمود زندانی را ھا اتحادیھ رھبران کرد، سرنگون را بوتو دولت الحق ضیاء ژنرال نظامی کودتای ٩٧٧١ در گذاشت.
 طول ١٩٨٨ سال در ضیاء فوت زمان تا سال یازده وضع این کرد. سرکوب را کارگری جنبش و تعقیب را آنھاھا اعضای

  کرد. مشاھده توان می ٣ و ٢ ،١ شماره تصاویر در را کارگری مناقشات و صنعتی توسعھ بر دوران این تاثیرات کشید.
 یونس گرفت. پی گرفتند، شکل پاکستان تأسیس جنبش در کھ اجتماعی، نیروھای در توان می را کارگری ضد فضای یشھر

 شاخصھ است. نموده تعبیر جدید کشور عمر نخستین دھۀ در سیاسی" اتحاد برای ای "لحظھ بھ تیزبینانھ را کیفیت این صمد
 جدایی زمان در صنعتی کارگران اعظم آوردند. پدید صنفی ھای اتحادیھ برای را بسیاری موانع پاکستان عجوالنھ خلق ھای

  اقتصادی. یا سیاسی تا بود فرھنگی جنبشی بیشتر کارگران جنبش روی این از و بودند مھاجر و پناھنده واقع در پاکستان
 سیاسی احزاب و دولت کھ چرا نیستند، تضاد در طبقاتی بسیج با تنیکیا و قومی ھای جنبش پاکستان برخالف ھندوستان در

 برابر در مانع بزرگترین پاکستان در کھ حالی در کنند. نمی برخورد خصمانھ آن ھای تشکل و کارگری جنبش بھ نسبت
 ھم آن و ستثمارا دوران از انچھ بجز نھادھائی غیاب در است. دولت مخالفت ھمانا کارگران جنبش و کارگری ھای تشکل
 سال تا و بوروکراسی، و دولتی الیگارشی و ارتش دولت، بود، مانده باقی سلطھ تحت جمعیت از کشی بھره و کنترل برای

 توسعھ ھای استراتژی در حاکم اقشار نتیجھ در داشتند. تمایل حکومت برای مرکزی قدرت بھ نیز، اسالمی جماعت ١٩٥٨
  نگریستند. می تولید وسیلھ بعنوان فقط کھبل انسان عنوان بھ نھ کارگران بھ

 اساسی قانون واقع در بود. معترف کارگری ھای تشکل و کارگران اھمیت بھ اقتصادی توسعھ استراتژی ھند در برعکس
 این بر عالوه گذارد. می صحھ ھندوستان اقتصادی و سیاسی توسعھ در کارگری ھای تشکل و کارگران اھمیت بر ھند

 متحده ایاالت حمایت تحت کمونیسم گسترش از پیشگیری برای کھ SEATO آسیا شرقی جنوب نظامی داتحا بھ پاکستان
 حاکم ھای نظام برای بالقوه خطری را کارگری ھای تشکل و کارگری فعاالن مجموع در اتحاد این پیوست. بود، آمده بوجود

 کنفدراسیون و )AFL-CIO( صنعتی ھای سازمان کنفدراسیون و کار ھای فدراسیون جمعیت دخالت و نفوذ دید. می
 غیر برای دولت ھدف بھ ھستند آمریکا  رسمی ھای اتحادیھ بزرگترین کھ المللی بین آزاد صنفی ھای اتحادیھ آمریکایی

 و جداسازی – چھارگانھ عوامل این اثر بعدی ھای بخش در کرد. فراوان کمک پاکستان کارگری ھای اتحادیھ کردن سیاسی
 را نئوکالسیک توسعھ استراتژی و المللی، بین کمونیستی ضد ھای ائتالف بھ پیوستن استعمار، دوران ساتمؤس مھاجرت،

  کرد. خواھیم بررسی جزئیات در کارگری جنبش راه سر موانع بر

  ٢٠٠٣-١٩۴٧ - رفتھ دست از روزھای و درگیر کارگران تعداد پاکستان، در صنعتی ھای اتحادیھ مناقشات :٣ شکل

  

  ھند. کار سال کتاب ھند، کار وزارت پاکستان، کار روزنامۀ پاکستان، کار وزرات منابع:

  

  اعتصابات و اعتراضات (بھ صد)    
 (بھ صدھزار) کارگران درگیر  
  صدھزار (بھروزھای کار از دست رفتھ( 



 

 ٤٦از  ٩صفحۀ 
 

داز در کارفرمایی با کارگران باران- مدیر روابط کارگر
بندر کراچی دیدار میکند. اتحادیھ صنفی باراندازان 

خواستار کار برای فرزندان پسر در صورت سانحھ و 
 ILO)کمک مالی برای جھیزیھ دختران کارگران است.

1983) 

  و مھاجرت جداسازی
 میلیون دوازده جابجایی و بیخانمانی جوامع، این در گسترده اغتشاشات ،١٩٤٧ اوت در پاکستان و ھند جداسازی و تقسیم
 را کشمکش و تضاد در عمالً  کشور دو ظھور و بود کارگری متحد جنبش نماینده زمانی کھ ای گسترده اتحادیھ انحالل نفر،

 در کارگری ھای اتحادیھ بدنھ اعضای و فعاالن و رھبران از زیادی تعداد رفتن دست از عامل جداسازی گردید. باعث
 مسلمان ھای اقلیت سایر و متحد تایاال شرقی، پنجاب از عمدتاً  شھری زحمتکشان گرفت. نام پاکستان کھ بود ای منطقھ
 و مھاجرین بھ بودند داده دست از را شان زندگی و خانھ کھ مردمانی  بودند. آمده بود، شده ھندوستان از جزئی حاال کھ نشین

  بودند. شده تبدیل ای توده اما احساسی ھای العمل عکس بھ ابتال مستعد پناھندگانی
 بدنبال بودند. شده وابستھ دولت بھ شان اینده بازسازی برای اشتراکی، آگاھی نوعی بھ شدن آغشتھ بر عالوه ھا، گروه این

 جوامع دانستند. می ناب پاکستانی تنھا را خود آغاز ھمان از پاکستان تشکیل برای جداسازی جریان در زندگی کردن قربانی
  خواندند. می مھاجر مدینھ، بھ مکھ از ھجرت در پیامبر، ھمراھان و اولیھ مسلمانان مشابھ را خود اردو

 حاال کھ دادند می تشکیل ھندوستان از مھاجران را غربی پاکستان جمعیت درصد بیست ھند، قاره نیم جداسازی از پس
 جدید کشور از مھاجر درصد یک شامل فقط جداسازی از پس ھندوستان جمعیت برعکس، بود. دیگری مستقل کشور

 ترک شد، نامیده ھندوستان مستقل کشور ١٩٤٧ اوت ١٥ در کھ را مناطقی مسلمان میلیون ھفت از بیش شد. می (پاکستان)
  بودند. کرده

 گوجران اباد، فیصل مانند پاکستان مھم شھرھای بیشتر بود. کننده تعیین بیشتر شھری مناطق در پاکستان بر مھاجرت تاثیر
 کارگران اکثریت بودند. شده تبدیل مھاجرنشین اکثریت با مناطقی بھ ١٩٥١ سال تا حیدرآباد و لیالپور الھور، کراچی، واال،

 از یکی کراچی، در بودند. آمده پاکستان دیگر مناطق یا و ھند از کھ بودند پناھندگانی و مھاجران شھرھا این صنعتی
 طنقا سایر از ھم بقیھ %٢٤ و بودند مھاجر کار نیروی %٥٧ از بیش ١٩٥٩ سال در پاکستان، صنعتی مراکز بزرگترین

 بود. افزایش حال در ھمچنان مھاجران جمعیت و بودند کرده ھجرت کشور
ً  ھم ھایشان خواستھ رو این از و بودند مذکر عمدتا مھاجر کارگران آن بر مضاف  ھا اتحادیھ ھای خواستھ بود. مردانھ عموما

 برای مالی کمک پرداخت و کارگران شدن ناتوان یا مرگ صورت در پسر فرزند برای کار اجازه شامل مثال بطور ھم
 بود. دخترشان فرزندان جھیزیھ

 ھای شناسھ جانشین قومی و مذھبی ھویتھای کھ شد باعث ھند و پاکستان جداسازی دوران در مھاجرتھا و ھا جابجایی
 در مھاجران زیست محل در قومی مختلف پاکتھای گیری شکل در کار نیروی اجتماعی بندیھای تقسیم این شود. طبقاتی

 سایر و پشتو بلوچ، اقوام بھ تعلق آن در کھ شود می دیده مھاجرتی مراکز سایر و حیدرآباد الھور، کراچی، شھری طقمنا
 در را قومی ھای شناسھ اند توانستھ محلی سطوح در کارفرمایان و سیاستمداران البتھ است. بود کننده تعیین قومی ھویتھای

 استفاده قراردادھایشان منافع تأمین برای جمعی حق از نتوانند کارگران کھ آن برای مثال بطور گیرند. بکار خود منافع جھت
 محلی اجتماعی شبکھ با و کنند نمی صحبت محلی بزبان کھ کنند استخدام را کارگرانی اند مایل بیشتر کارفرمایان کنند،

 کھ اردو یا و سندی بھ کھ اند زبان وپشت و آیند می غربی شمال مرزھای از سند، منطقھ در معدن کارگران ندارند. ارتباط
 بسیار محلی انسانی تجمع ھرگونھ از کھ اند داده سکنی ھایی اردوگاه در را کارگران این کنند. نمی صحبت است محلی زبان

 دورند.
 کراچی در مثالً  است. گرفتھ شکل زبانی و قومی ھای شناسھ ھمین مدار بر نیز کارگری اعتراضات ریشھ حال، عین در

 و کنند می رھبری را کارگری ھای حرکت اکثر پشتوزبانان
 مبنای حرکات این عمدتاً  دھد می نشان ما اطالعات کھ چنان

 ناموس چون ارزشی نتیجھ در سیاسی. نھ و دارند فرھنگی
 حرکات این عمده پایھ سیاسی، برابرحقوقی مطالبھ نھ و جمعی،

 فاھدا حول کھ ھا بسیج این محرک انرژی و است بوده
 ھر البتھ است. رفتھ تحلیل براحتی ھم شد می تعریف فرھنگی

 فائق اتنیکی ھای مرزبندی بر اند توانستھ کارگران گاھی از
 نشان حتی و کنند نیرو بسیج طبقاتی ھای شناسھ حول و آیند
 ھم اقوام سایر با جمعی ھای حرکت در توانند می کھ اند داده

 بسیج و مبارزاتی انتو توانستھ کارگری جنبش کنند. مشارکت

 کارگران اما دھد. بروز خود از را باالئی خیابانی نیروی
 خود نمایندگی بھ را نیرو بسیج در باال پتانسیل این اند نتوانستھ

  گیرند. بکار سیاسی امور در
 کارگران موجود، قانونی ھای محدودیت گرفتن نظر در با

 در اند. تھداش صنفی ھای اتحادیھ حرکات بھ کمی امید طبیعتا
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 کھ چنان است. زده لطمھ کارگران اتحاد و ھمبستگی بھ پاکستان اقتصاد در شده جابجا و مھاجر کارگران وجود حال عین
 فردی روشی اتخاذ بھ را خود ترجیح واقع در گرفت، ھجرت بھ تصمیم کھ وقتی مھاجر "کارگر نویسد: می علی کرامت

 باور را آن اھمیت و جمعی عمل بھ نیاز او تا است الزم طوالنی زمان رو این از است، داده نشان زندگی مشکالت حل برای
  کند."

 ھمبستگی بر ماندگارتری مراتب بھ آثار پاکستان، کشور ایجاد و جداسازی آغاز در عمومی مھاجرتھای کھ این خالصۀ
  ھندوستان. در تا داشت پاکستان در کارگران

 
  مؤسسات استعماری دولت

ھ اداره کشور جدید را بر عھده گرفت از ھمان قبل از تأسیس پاکستان بر آن بود کھ یک دولت مرکزی با دولت پاکستان ک
شیوه ای سرکوبگرانھ برای اداره مملکت ایجاد کند. محمد علی جناح، رھبر جماعت اسالمی ھند، تصمیم گرفت بجای آن کھ 

یگاه فرماندار عمومی، کھ یک مقام حکومتی موجود از یک دولت انتخابی از طرف مردم پاکستان ایجاد کند، خود در جا
طرف دولت استعماری بریتانیا بود، قرار گیرد. تقریباً تا یک دھھ پس از استقالل، دولت ھمچنان منبعث از ھمان مقام ایجاد 

، از جملھ ماده دولت بریتانیا بود. از ھمان ابتدای موجودیت پاکستان ابزار کنترل دولتی ١٩٣٥شده بر اساس قانون مصوب 
قانون آئین دادرسی کیفری در ممنوعیت اجتماعات، مکرراً بھ کار گرفتھ شدند. اقدام ارتش در انضمام ایالت خلت،  ١٤٤

  بخشی از بلوچستان کنونی، نیز اقدامی بر اساس قوانین حاکمیت استعماری بود.
فرمانده  ١٩٥٦سی بود و یک افسر بریتانیائی ھم تا فرمانده بزرگ ارتشتاران پاکستان ھمچنان یک افسر انگلی ١٩٥١تا سال 

نیروی ھوایی پاکستان بود. مؤسسات حاکمیت استعماری براین اساس طراحی شده بودند کھ استفاده از منابع محلی را برای 
د و استفاده شخصی حاکمان تضمین کنند وعموم مردم را تحت سیطرۀ قوه قھریھ ارتش و پلیس و بوروکراسی حاکم در آورن
نھ آن کھ در تشویق توسعھ اقتصادی و تأمین منافع اجتماعی بکار گرفتھ شوند. این موسسات با قدرت سابق بعد از پایان 

 حاکمیت استعماری ھم در پاکستان باقی ماندند.

آمادگی دولت جدید برای تأخیر در تأمین منافع 
مردم تا بتواند بھ خدمت بھ دولت بریتانیا و 

حده ادامھ دھد، باعث شد کھ بعدھا ایاالت مت
مؤسسات ضد دموکراتیک استعماری در اقتصاد 

سیاسی پاکستان نھادینھ شوند. از ھمین روی 
دولت در سالھای اولیۀ حیات پاکستان برای 

رسمیت بخشیدن بھ روابط صنعتی ھیچ تالشی 
شاھد اعتصابات  ١٩٥٠ننمود. در نتیجھ دھۀ 

نگرانی  متعدد کارگران صنعتی در پاکستان بود.
از رشد نارضایتی ھای کارگری بویژه در 

پاکستان شرقی باعث شد کھ دولت برای مقابلھ با 
این نارضایتی ھا بھ دو استراتژی روی آورد. 

دولت از سوئی اعالم کرد کھ مایل است بھ 
خواستھ ھای کارگران پاسخ گوید و حق آنان را 

برای تشکل بھ رسمیت بشناسد؛ اما ھمزمان 
ا وضع کرد کھ ضمن کنترل بیشتر قوانینی ر

دولت پیوستن بھ دو معاھده بین  ١٩٥٢کارگران در عمل تشکیل اتحادیھ ھا را غیر ممکن ساخت. در ماه ھای فوریھ و مھ 
مصوب  ٨٧)، آزادی سازمان دھی و حمایت ازحق تشکل شماره ILOالمللی مصوب مجمع عمومی سازمان بین المللی کار (

   را تصویب نمود. ١٩٤٩مصوب  ٩٨ارداد جمعی کار شماره ، و حق تشکل و قر١٩٤٨
در ھمان سال، کھ عمال  Essential Services Maintenance Act (ESMA)اما با تصویب قانون تأمین خدمات پایھ 

تنھا قانون ناظر بھ روابط کارگری در کشور تا ھنگام حکومت نظامی بود بخش عمده ای از کارگران از حق تشکل صنفی 
بھ دولت اختیار تام داده بود کھ در ھر حرفھ و رشتھ ای کھ  ESMAیجاد اتحادیھ ھای کارگری محروم شدند. قانون و ا

صالح میدید بھ این بھانھ کھ برای تامین منافع ملی ضروری است تشکیل اتحادیھ ھای صنفی و قرار داد ھای جمعی را 
در ان اصناف را اقدامی مجرمانھ تعریف نماید. اقدامات جمعی ممنوع کند و عدم حضور بر سر کار و دست کشیدن از کار 

در محیط کاری را در این بخش ھای صنعتی ممنوع شدند درحالیکھ ھیچ دادگاھی ھم شکایت کارگران متاثر از این قانون را 
  برای اعاده دادرسی نمی پذیرفت و خود را از شنیدن تظلم معاف می شناخت.

ھمچنان کھ کارگران دیگر بخشھای "پایھ  - ھ کھ ھنوز ھم پابرجاست، کارگران بخش کشاورزی تحت قانون تأمین خدمات پای
از داشتن اتحادیھ ممنوع شده اند. با ھمھ این محدودیت ھا بالطبع تعجب آور نیست کھ مجموع  –ای"، مثالً در بخش آموزشی 
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  : عکسی از دیدار ژاکلین کندی،١٩۶٢کراچی، 
  ھمسر جان کندی رئیس جمھور وقت امریکا،

 ی ایوب خان.از پاکستان در زمان زمامدار

تشکیل می دادند. در مقام  ٢٠٠٠ر سال % از کل نیروی فعال کاری را د٠٫٧کارگران عضو اتحادیھ ھای صنفی فقط 
 % از کل نیروی فعال کار را تشکیل می دادند.١٫٧مقایسھ در ھمان سال مجموعھ کارگران عضو اتحادیھ ھا در ھند 

توسط ایوب خان، تصریح شد کھ قانون کار برای رسمیت بخشیدن بھ روابط  ١٩٥٨پس از اعالم حکومت نظامی در سال 
قانون حل و فصل مناقشات کاری  ١٩٥٩ش کارگری از مجاری دولتی خواھد بود. بطور مثال در کار و برای کنترل جنب

دوران استعمار شد. قانون جدید  ١٩٢٩و قانون رفع مناقشات کاری مصوب  ١٩٢٦جایگزین قانون اتحادیھ ھای صنفی 
% محدود کرد و جمع آوری ٢٥ا بھ مصالحھ، داوری و حکمیت را اجباری نمود، تعداد کارکنان غیر عضو در اتحادیھ ھا ر

 کمک مالی اتحادیھ ھا برای فعالیت ھای سیاسی را ممنوع نمود.

را می توان محدود کننده و سرکوبگرانھ توصیف نمود. البتھ  ١٩٥٩قوانین ناظر بر روابط کارگران صنعتی پاکستان تا سال 
ده بود ولی سرکوب ھای ضد کارگری در پاکستان دولت ھندوستان نیز برای کنترل حرکت کارگران اقداماتی را بکاربر

  بسیار بیشتر شکل طبیعی و غالب گرفتھ بودند.
  

 اتحادھای ضد کمونیستی
تشکیل کشور پاکستان با آغاز جنگ سرد [نیز] ھمزمان شد و دولت پاکستان بھ اتحاد ضد کمونیستی پیوست کھ ایاالت متحده 

نان را ھدف گرفتھ بود. گرچھ حزب کمونیست ھندوستان از تشکیل کشور در آن مقابلھ با فعاالن کارگری و تشکلھای آ
پاکستان حمایت کرد، کمونیست ھای پاکستان اما تحت تعقیب دولت خودشان، کھ مدام در پی شکار آنان بود، قرار گرفتند. 

 ١٩٥٤ت. در می دانس ١٩٤٨شخص محمدعلی جناح کمونیست ھا را عامل درگیری ھای زبانی در بنگال شرقی در سال 
کلیھ کتابخانھ ھای دانشگاھی از ھر اثر نزدیک بھ ادبیات  ١٩٥٨دولت فعالیت حزب کمونیست را بکلی منع نمود، و تا 

کمونیستی پاکسازی شد. داشتن کتاب ھای با آن مضمون ھم با مجازاتھای سنگین روبرو می شد. در ھمین زمان دولت 
ریکایی، پاکستان را با کتابھای آموزشی برای کارگران و تبلیغات ضد کمونیستی ایاالت متحده و سازمان ھای نیمھ دولتی آم

اشباع کرده بودند. ھمان طور کھ کرامت علی مینویسد، دولت نھ فقط در کارخانھ ھا (با دادن اختیار کامل بھ کارفرمایان 
ا تبلیغات ایدئولوژیک ضد کمونیستی برای نفی حق مذاکره دست جمعی و تشکل کارگران) بلکھ حتی در بیرون از کارخانھ ب

  دولتی کارگران را کنترل می کرد و تحت فشار قرار می داد.

با رابطھ استراتژیک بین دول پاکستان و ایاالت متجده و ارتش و نیروھای نظامی دوکشور و نفوذ آمریکا بر آن، فعالیت 
حادھای مشترک نظامی و امنیتی اقتصادی دوجانبھ و بعد اتحادیھ ھای صنفی کارگری افزایش یافتھ بود. ورود پاکستان بھ ات

چند جانبھ با آمریکا باعث شد کھ سرکوب جنبش کارگری چپ حدت گیرد و سپس تشکیل اتحادیھ ھای صنفی غیر سیاسی و 
 All Pakistan)ضدکمونیست در دستور کار قرار گیرد تا جایی کھ تشکل جدیدی بنام کنفدراسیون کارگران فراگیر پاکستان 

Confederation of Labor (APCOL) .بھ وجود آمد  
 International)کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ ھای آزاد کارگری 

Confederation for Free Trade Unions - ICFTU)  کھ
مرکزش در بروکسل بود دفاتری در کراچی و الھور تأسیس کرد و 

سیون کارگری کمک ھای مالی و لجستیکی فراوانی را بھ کنفدرا
-پاکستان عرضھ نمود و رھبران کارگری را برای تورھای سیاحتی

آموزشی بھ آمریکا فرستاد تا اتحادیھ ھای مستقل (غیر سیاسی) مدل 
آمریکایی را تجربھ کنند. عبدالمالک، وزیر کار پاکستان، خود این 

کنفدراسیون را در اوج رشد کارگران صنعتی پاکستان اداره می کرد. 
از دولت سعی داشت اتحاد سراسری کارگران را حول در آغ

کنفدراسیون حفظ نماید، اما با اوجگیری جنگ سرد، شکاف در جنبش 
جھانی کارگری باعث شد کھ خط و مرز بینش ھای جھانی در اینجا ھم 

شکاف در میان کارگران پاکستان را بوجود آورد. در سالھای دھھ 
و نیم دوجین اتحادیھ ھای  کنفدراسیون سراسری چند شاخھ شد ١٩٦٠

نیز مانند فدراسیون جھانی اتحادیھ ھای  ICFTUجداگانھ پدید آمدند. 
ھریک عضویت تعدادی از این فدراسیون ھای جدید  (World Federation of Trade Unions – WFTU)کارگری 

  رقیب یکدیگر را پذیرفتند. 
توان تا تفاوت ھای قبل از استقالل، کھ زمانی باعث انشعاب  تمایز و اختالفات عمده در جنبش کارگری پاکستان را می

فدراسیون کارگری ھند تحت رھبری ام ان روی سوسیالیست از کنگره سراسری اتحادیھ ھای صنفی ھند شده بود، ریشھ 
رقابت ھای سیاسی بین این تشکل ھا را در درون  WFTUو  ICFTUیابی کرد. وابستگی فدراسیون ھای پاکستان بھ 

  نبش کارگری پاکستان سرعت و استحکام بخشید.ج
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  iاستراتِژی توسعھ صنعتی نئوکالسیک
چھارمین مانع عمده بر سر راه ھمبستگی کارگران در پاکستان در واقع ظھور ھمزاد اقتصادی اتحاد نظامی ضد کمونیستی 

ی دعوت شدند تا برای طراحی یک با آیاالت متحده بود. تحت ریاست فیلدمارشال ایوب خان، مشاوران اقتصادی آمریکای
برنامھ رشد سریع اقتصادی بھ پاکستان کمک نمایند. یک کمیسیون برنامھ ریزی دیگر پاکستانی معترض بود کھ برنامھ 

ریزی اقتصادی در آن کشور وسیلھ این مشاوران آمریکایی تصرف شده است. برنامھ دولتی توسعھ سریع صنعتی بر طرح 
کھ مقرر می داشت سود ھای کالن با استخدام کارگران غیر کشاورزی و پرداخت مزد بخور و  آرتور لویس استوار بود

  نمیر و حداقل بھ آنان متصور است.
مھاجران فقیر غیر شھری برای این پروژه رشد نئوکالسیک صنعتی ضرور بودند و کلید موفقیت رشد سریع صنعتی بھ 

ی شان آن بود کھ اگر سطح زندگی جماعت غیر شھری را در حد معیشت، نظر برنامھ ریزان پاکستانی و مشاورین آمریکائ
و دستمزد کارگران را ھم نزدیک بھ نیاز معیشتی آنان حفظ کنند، بیشترین سود حاصل و بھ قضاوت لویس در بخش 
نیاز با خصوصی سرمایھ گذاری خواھد شد. در مدل نئوکالسیک لویس، وظیفھ دولت فقط مداخلھ در تأمین کارگران مورد 

دستمزد در حداقل نیاز معیشتی بود. در نتیجھ اصالحات ارضی در مدل رشد اقتصادی لویس نقشی نداشت. مسئول کمیسیون 
در کشورھایی امتحان شود کھ ھنوز  iiبرنامھ ریزی، محبوب الحق می گفت کھ "نتیجھ تراژیک خواھد بود اگر دوران کینزی

  ند."زندگی می کن iiiدر دوران اسمیت و ریکاردی

دولت باید نقش کلیدی خود را در سرکوب و کنترل کارگران و تشکل ھای کارگری حفظ کند. منافع ایدئولوژیک، سیاسی و 
اقتصادی طبقات حاکمھ کارگران را از ایفای نقش در تأمین حقوق خود بازمی داشت. برای خدمت بھ رشد سریع صنعتی 

اسی تشکل و نمایندگی در مذاکرات جمعی محروم می کرد. نفی این دولت فیلدمارشال ایوب خان کارگران را از حق اس
حقوق و از دست رفتن سریع قدرت خرید، بویژه برای کارگران روزمزد، باعث شد کھ بزرگترین خیزش اجتماعی صنعتی 

رارداشت، اما اتفاق بیافتد. در حالی کھ ھند ھم ھدف پروژه ھای مشابھ نئوکالسیک آمریکایی اقتصاد ق ١٩٥٠در میانھ دھھ 
 سوسیالیسم مورد نظر نھرو آن را متعادل می کرد. 

 
  ارتش و انتخابات 

، چپ ھا و کمونیست ھا بھ بسیج در مجامعی کھ کارگرانشان دست بھ درگیری برداشتھ بودند، پرداختند. ١٩٦٠در آغاز دھھ 
کارگران صنعتی  ١٩٦٨ه بودند و در فعاالن متخاصم در کارخانجات و جامعھ ھای کارگری قدرت زیاد کسب کرد ١٩٦٧تا 

در مخالفت با فیلدمارشال ایوب خان بھ تظاھرات خیابانی روی آوردند تا خواستار بازگشت دموکراسی شوند. بھ مدت شش 
ماه دولت نظامی سعی کرد کھ تظاھرات را با تکنیک ھای دوران حاکمیت استعماری سرکوب نماید. دولت با استفاده از 

ز پاکستان" بازمانده از دوران استعمار تظاھرات را ممنوع کرد، رھبران جنبش را بازداشت نمود، و صدھا "قوانین دفاع ا
ایوب خان شکست در این نبرد را پذیرفت و با پذیرش برگزاری  ١٩٦٩تظاھرکننده را بھ گلولھ بست یا کشت. در مارس 

   انتخابات قدرت را بھ جانشین خود ژنرال یحیی خان واگذار کرد.

مھمترین قانون کارگری پاکستان پس از استعفای ایوب خان در پاکستان بھ اجرا گذاشتھ شد. در آستانھ گذار بھ دولت غیر 
نظامی و بھ امید کنترل و غیرسیاسی کردن جنبش کارگری دولت نظامی ایوب خان با مذاکره با رھبران جنبش کارگری 

  ) را بھ اجرا گذاشت.IROقوانین پیشگفتھ بنام "قوانین روابط صنعتی" (
دموکراتیک دست یازد.  قانون روابط صنعتی بھ یحیی خان اجازه داد تا بھ غیرسیاسی کردن جنبش کارگری از طرق ظاھراً 

تشکیل داده بود، از مدلی استفاده  IROجانشین فرماندار نظامی، نور خان، کھ قبالً کنفرانس سھ جانبھ را برای تھیھ قانون 
یاستش بر خطوط ھوایی بین المللی پاکستان، تحت مالکیت ارتش، وضع کرده بود. بر اساس این قوانین کرد کھ در زمان ر

رھبران اتحادیھ ھای صنفی می بایست کارگر باشند، بھ کار اشتغال داشتھ باشند و توسط کارگران ھمکار انتخاب شوند. این 
برای مذاکره برای قرارداد ھای جمعی، کھ بھ زبان  شرایط باعث شده بود کھ نمایندگان کارگران در موضع ضعیف تری

انگلیسی صورت می گرفت، و چالش از طرف کارفرما در دادگاه ھای ناظر بر اختالفات کارگری قرار گیرند. قانون جدید، 
  کرد.اتحادیھ ھای صنفی کارگری را، کھ فقط در کارخانھ ھا می توانستند تشکیل شوند، بھ نوعی تشکیالت اقتصادی تبدیل 

قانون روابط صنعتی ایوب خان رھبران رادیکال و رفرمیست جنبش کارگری را با ھم متحد کرد تا برای حفظ حقوق 
کارگران در شرایط اقتصادی موجود در چارچوب قانونی تالش کنند. این قانون اتحادیھ ھا را مجبور کرده بود بخش عمده 

جماعت کارگری بنمایند. رھبران جنبش کارگری تصویب قانونی ای از وقت و انرژی خود را صرف بخش کوچکی از کل 
را، کھ بھ کارگران صنعتی اجازه می داد در اتحادیھ ھا متشکل شوند، قرارداد ھای جمعی ببندند و اعتصاب کنند، ارج می 

ر بماند. قانون نمی توانست در سایھ اتحادیھ ھای صنفی دولتی پایدا ١٩٦٠نھادند. جنبش مبارز اما نامنظم کارگری دھھ 
IRO  عمال بھ حاشیھ رانده شده بودند یک فرصت بادآورده عطا کرد.  ١٩٦٠بھ رھبران کارگری کھ در سالھای دھھ

یونیونیست ھا، حاال مجھز بھ ابزار قانونی برای سازماندھی در محیط ھای کار صنعتی، قادر بھ کنترل بخش ھای عمده ای 
  کارگری کھ قبال جنبش را ھدایت می کردند کنترل آن را از دست دادند. از کارگران منسجم بودند. اما فعاالن
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  آھن آالت قراضھ از یک کانتینر.ستان در کار تخلیھ کارگران باراندازی در پاک
  "تنھا یک دولت ضد کارگر می تواند بر ضد تشکل کارگران اقدام کند."

(Credit: ILO/Jacques Maillard, 1985)  

در بخش بعد بھ این مسالھ خواھیم پرداخت کھ چرا دولت طرفدار کارگر ذوالفقار علی بوتو علیھ کارگران دست بھ خشونت 
  د.برد و این فرضیھ را کھ حکومت ھای نظامی لزوماً ضد تشکل ھای کارگری اند، بررسی خواھیم کر

  
  سرکوب کارگران و دولت طرفدار کارگران بوتو

در نخستین سخنرانی پس از انتخاب بھ ریاست جمھوری، ذوالفقار علی بوتو قول فرارسیدن عدالت اقتصادی و اجتماعی را 
او سپس بھ   بھ کشور پاکستان داد.

صنعتگران توصیھ کرد کھ از اخراج 
کارگران پرھیز کنند و در 

تی اش از کارگران کارزارھای انتخابا
بعنوان "سروران" و "فراورندگان 

ثروت" ملی یاد کرد. در مدت دوھفتھ 
پس از انتخاب او در اجرای 

پیشنھادات انتخاباتی اش در ملی 
 ٣٣کردن برخی صنایع مادر، اداره 

واحد صنعتی را تحت قانون "رفرم 
" بر عھده دولت ١٩٧٢اقتصادی 

در طی  ١٩٧٣گذاشت. در نوامبر 
نرانی در کنفرانس سھ جانبھ یک سخ

کار در راولپندی، بوتو اظھار داشت 
کھ "موفقیت انتخاباتی او مدیون 

حضور توده ھای زحمتکش کارگران 
و دھقانان بوده است کھ با حزب مردم 

مشارکت کرده اند. و ما  ivپاکستان
نمی توانیم مھربانی انان را فراموش 

 کنیم."
بوتو در آغاز در این راه خدمات 

می برای کارگران رسمی انجام داد: او اولین قانون تأمین اجتماعی، قانون پرداخت کمک بھ جبران خسارت در نتیجھ مھ
صدمات بدنی در محیط کار، مشارکت کارگران در سود کارخانھ ھا و عضویت کارگران در مدیریت کارگاه ھای تولیدی را 

سوگند خورد کھ اگر کارگران بھ اعتراضات خود خاتمھ ندھند، بوتو  ١٩٧٤تصویب کرد و بھ اجرا درآورد. اما در سال 
 ٦٩-١٩٦٨قدرت خیابان را با قدرت حکومت پاسخ خواھد داد. حقیقتاً ھم بسیاری از کارگرانی کھ جنبش را در سالھای 

را در  ، بطور مثال پلیس کارگرانی١٩٧٢رھبری کرده بودند، تحت حاکمیت بوتو بازداشت و گاه زخم خوردند. در ژوئن 
تظاھرات در کارخانھ صنعتی و تجاری سند بھ گلولھ بست و کشت. چگونھ حمایت از حقوق کارگران در قدرت سیاسی را 
ھمزمان با سطح باالی اعمال خشونت در سرکوب آنان آن طور کھ توسط رھبران وقت جنبش کارگری ادعا می شود، می 

  توان توضیح داد؟

خود بوتو، مدعی بوده اند کھ این خشونت ھا ضروری بودند، چرا کھ عوامل یک  رھبری حزب مردم پاکستان، از جملھ
دولت خارجی کھ در اتحادیھ ھای صنفی نفوذ کرده بودند از اعتراضات صنعتی برای بی ثبات کردن کشور استفاده می 

ان جدی نبود و او کردند. از طرف دیگر رھبران وقت جنبش کارگری معتقدند کھ بوتو در رفرم ھایش، بھ سود کارگر
بالفاصلھ پس از رسیدن بھ قدرت بھ ریشھ ھای تیول خود خیانت کرد. این توضیح در تأثیر دو عامل فوق لزوماً توجھ ما را 

 بھ نقش ارتش و بوروکراسی باز می گرداند.
نت سرکوب می در حالی کھ بوتو در آغاز بھ رشد تشکل ھای کارگری بھا می داد، بوروکراسی و پلیس آنھا را با خشو

کردند. گل رحمان، رئیس کنفدراسیون کارگران، داستانی را برای من نقل کرده است، کھ موضوع "خیانت بوروکرات ھا" 
رحمان با بوتو دیدار داشت و در آن دیدار بوتو قول داد کھ حقوق عقب افتادۀ کارگران  ١٩٧٣را توضیح می دھد. در سال 

  ده خواھد کرد و کارگران ظرف یک ھفتھ حقوق شان را دریافت خواھند کرد.  "کارخانھ پارچھ بافی سوات" را اعا
بوتو دستور را بھ وزیر مناطق مرزی شمال غرب و وزیر داخلھ ابالغ کرد، اما آنان گفتند کھ نمی توانند کارفرمایان را 

ھا بعد حقوقشان را دریافت کردند، مجبور بھ پرداخت بدھی شان کنند. بوتو تاکید کرده بود: "یک ھفتھ!" اما کارگران ماه 
وقتی کھ "فدراسیون مزدبگیران آزاد" مدیران را گروگان گرفتھ و اعالم کرد کھ تا حقوق ھا پرداخت نشود آنان را آزاد 
نخواھند کرد. این اتفاق نشان می دھد کھ این، بیشتر بوروکرات ھا و کارفرمایان بودند کھ علیھ بوتو کار می کردند و نھ 

  علیھ کارگران.بوتو 
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مقابلۀ پلیس پاکستان تحت رژیم ضیاء الحق، با یک حرکت اعتراضی 
 زنان

  ارتش و تشکل ھای کارگری
آیا حکومت ھای نظامی علیھ تشکل ھای کارگری اند؟ بھ ھر حال پرسنل نیروھای نظامی اکثرا از میان فرزندان طبقھ کار و 
زحمتکشان استخدام می شوند، و بھ نوعی در میان خود ھمبستگی و اتحادی دارند کھ شبیھ ھمبستگی در تشکل ھای کارگری 

. اما در جوامعی کھ از تضاد طبقاتی باال رنج می برند، نیروھای نظامی ھمبستگی قدرتمند کارگران را خطری برای  است
اجرای احکام و تابعیت از سلسلھ مراتب سازمانی می بینند. در نتیجھ نطامیان مایل اند سیستم موجود را حفظ کنند، حتی اگر 

شاھد عدم مشارکت غیرنظامیان در روند تصمیم گیری ھا باشند؛ مگر ان کھ در محیطی با اختالف طبقاتی شدید روبرو و 
ترتیب مشخصی داده شود تا انان مامور ایجاد نظم نوینی گردند. ھمان طور کھ نیکولو ماکیاولی گفتھ است: "نظامیان باور 

نیست کھ بخواھید نظم جدیدی  دارند کھ ھیچ اقدامی سخت تر، موفقیت اش نامطمئن تر و رفع و رجوع آن خطرناک تر از آن
را اعمال کنید. از آن رو کھ اصالح طلب دشمنانی سختکوش در میان ھمھ آنان کھ از سیستم قدیمی نفع می برند دارد و 

  مدافعان بی تفاوتی در میان ھمھ آنان کھ از نظم جدید نفع خواھند برد."

نظمی کھ دولتی منتخب داشتھ باشد و سیاست ھایی برای کارگران پاکستان ھمواره طرفدار "نظم نوین امور" بوده اند، 
 ٦٩-١٩٦٨عدالت بیشتر اجتماعی. کارگران اما در حمایت از حقوقشان جدی بوده اند: تظاھرات و قربانیانی کھ در سالھای 

گران در گرفتن تعھد از حکومت نظامی برای بازگشت یک دولت انتخابی و غیر نظامی داده اند، نمونۀ بارزی است. کار
 سپس بھ انتخاب رئیس جمھوری یاری رساندند کھ قول پایان بیعدالتی اجتماعی و نابرابری ھا را داده بود.

نظامیان و حکومت ھای نظامی لزوما مخالف تشکل ھای کارگری نیستند. اما نظامیان و حکومت ھای نظامی کھ با ایاالت 
ری و تشکل ھایشان متفق القول بوده اند. حکومت ھای نظامی در متحده ھم پیمان بوده اند در مخالفت با جنبش ھای کارگ

پاکستان اما در این مورد با وجود آن کھ ھمھ مخالف تشکل ھای کارگران اند اما در عمل ھمگون نبوده اند: فیلد مارشال 
امعھ مدنی قوی ایوب خان یک مدرن گرای سکوالر بود کھ سیاست ھای انتخاباتی را کنترل می کرد، اما بھ تشکیل یک ج

این  اجازه داد، ضیاء الحق یک اسالمگرای تندرو بود کھ فضا را برای پیشرفت سازمان ھای جامعھ مدنی مسموم کرد.
حکومت ھای نظامی اما در دو نکتھ مشترک بودند: اتحاد با آمریکا و سرکوب تشکل ھای کارگری. البتھ تحقیق گسترده تر 

ا طبقھ زحمتکش و جنبش ھای کارگری مخالف اند، نیاز بھ تحقیق در بیش از یک این سؤال کھ چرا دولت ھای نظامی ب
  کشور و شمول مناطق متنوع دارد.

متاسفانھ امکان ندارد کھ اینجا بھ این سوال در ادبیات موجود از تحقیقات علمی بپردازیم. اما الین کی تیمبرگر می تواند ما را 
ب از باال" (کودتاھای بوروکراتیک حامی طبقھ کار) او بھ تحقیق دربارۀ میجی بالفور کمک کند. در چھار مورد از "انقال

کھ نظامیان قدرت را در امتداد  ١٩٦٨، والسکو پرو ١٩٥٢، عبدالناصر مصر ١٩١٩، آتاتورک  ترکیھ ١٨٦٨در ژاپن 
در پاکستان اطالعات پر ارزشی مداخلھ اروپائیان و یا آمریکا بدست گرفتند، می پردازد. تحقیقات آکادمیک بر روی نظامیان 

را عرضھ می کند؛ از جملھ نگاه بھ آموزش نظامیان وسیلھ ایاالت متحده و نقش و نفوذ تکنوکرات ھای ارتشی. این تحقیقات 
مجددا توجھ مارا بھ تضاد بین اطاعت از فرماندھان و ھمبستگی طبقاتی جلب می نماید. ھمبستگی و اتحاد کارگران ممکن 

  خالفت با امر و سرپیچی را بدھد ولی سلسلھ مراتب فرماندھی نھ!است اجازه م
دوران حکومت غیرنظامی در پاکستان 

لزوما با خشونت کمتر نسبت بھ کارگران 
ھمراه نبوده است، چرا کھ سیستم 

بوروکراتیک دولتی با تغییر حاکمان تغییر 
ماھوی نمی کند (بطور مثال شیوه انتخاب 

لتی ھمچنان ثابت مسئوالن و رؤسای مھم دو
می ماند). این کھ بوتو از طریق انتخابات بھ 

قدرت رسید نھ با کودتا یا بر اساس سابقھ 
فرماندھی، مؤسسات مجری اوامر دولت را 

اما از نظر دیدگاه و یا رفتار تغییر نداد. 
چنانچھ از اختالفات و مبارزات در محیط 

ھای صنعتی دیده می شود تغییر محسوسی 
غییرات حاکمیت در خشونت ھای در فاصلھ ت

محیط کارگری اتفاق نیافتاد. ناآرامی ھای 
شدید در محیط ھای صنعتی بر پھنھ سھ 

حکومت کامال متفاوت، دو نظامی و یک 
ھم کھ تغییرات مورد نظر بانک  ١٩٩٨غیر نظامی، یکسان ادامھ یافتند. این ناآرامی ھا در محیط ھای صنعتی حتی در سال 

 دولت موقت نظامی و یا دولت انتخابی غیر نظامی اعمال می شد، ھمچنان دیده شدند. جھانی در دوران
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: سخنرانی ذوالفقار علی بوتو برای گروه وسیعی از مردم ١٩٧٠
 کراچی 

اگر ارتباط نسبی در سطح خشونت ھای محیط کارگری با نوع دولت منظور نظر باشد باید بھ دوران ضیاء الحق و ذوالفقار 
درگیری و اختالف در محیط کار را  علی بوتو نگاه کرد. ھردو رژیم توانستند عضویت در اتحادیھ ھا را محدود کنند و

ممنوع کنند. دوران سکون صنعتی کھ بدنبال اجرای برنامھ صندوق بین المللی پول پیش آمد، نشان داد کھ سازمان ھای 
دولتی اکنون قادر اند کھ کارگران را بھ مثابھ پایھ ای منفعل برای طبقھ حاکمھ کنترل کنند. واضح است کھ طبقات حاکمھ در 

ن بیشتر از طبقات حاکم در ھند و بنگالدش ضد کارگر و حریص تر نیستند، فقط تفاوت آن است کھ دولت پاکستان پاکستا
 بیشتر مایل است کھ قدرت کارگران را محدود کند.

بوجود آمدن پاکستان بھ تنھایی مانعی برای ھویت طبقات کار و تشکیالت آنھا نبود. طبقات حاکمھ و ارتش این موانع را بر 
ر راه تشکل ھای کارگری ساختھ اند. ارتش تبیین منافع کارگران را در سطوح محلی منحرف کرده است، بطوری کھ تنھا س

ارتقاء این منافع را بھ سطح ملی در موارد بسیار جزئی (مانند انتقال از محیط کار بھ مجمع ملی) ممکن سازد، قوانین 
ویب کرده است، ریشھ سازمان ھای دموکراتیک اجتماعی را زده است سرکوبگرانھ ناظر بر محیط کارگری را تنظیم و تص

و در امور احزاب سیاسی مداخلھ کرده است، فعالیت برخی احزاب و کاندیداھا را ممنوع کرده است، برخی ھا را کشتھ 
و حقوق زنان  است، در انتخابات دست برده، دھقانان را از داشتن تشکل صنفی محروم کرده و برخی از فعالین حقوق بشر

را بقتل رسانده است. مقایسھ  شدت و تاثیر این موانع بر اتحادیھ ھای کارگری با ھند بسیار روشن است. در حالی کھ ارتش 
ھندوستان ھیچ گاه در امور سیاسی کشور نقش رھبری بازی نکرده است در پاکستان نظامیان ھمواره در مسائل اساسی 

قع حرف آخر را زده اند، حتی در مواقع معدودی کھ دولت ھای غیر نظامی بر سر کار حکومتی مداخلھ کرده و بیشتر موا
  بوده اند.

 
  vنتیجھ گیری نھایی
ناتوانی اتحاد طبقھ کارگر بھ دستیابی بھ نفوذ سیاسی در پاکستان نیاز بھ کاوشی در مورد یک بررسی کامل 

ارشان با دولت ھای نظامی در آن کشور دارد. عمیق در تاریخ احزاب سیاسی چپ در پاکستان و رویارویی مرگب
چنان تحقیقی باید بھ سیاست دولت ھای مدل کولونیال (استعماری) در خفھ کردن آموزش ھای حساس در علوم 
اجتماعی نگاه کند. ھمچنین باید بھ برنامھ عمل طبقھ نخبگان پاکستان از جملھ اقشار باالیی ارتش، بوروکراسی 

اشت. در ضمن ساختار بانفوذ "ایدئولوژی پاکستان" در جامعھ پاکستانی و اعتقاد بھ این دولتی و صنعتی توجھ د
کھ "ملت مسلمان" کھ در مناطق با اکثریت مسلمانان ھند تحت استعمار بریتانیا زندگی می کنند، باید تحت 

  حاکمیت اسالمی باشند را نباید از نظر دور داشت.
قھ کارگر در پاکستان لطمھ زده اند: جابجایی و مھاجرت ھای بعد از نیروھای مختلفی بھ امکان ھمبستگی طب

استقالل، مؤسسات کولونیال دست نخورده ی بازمانده از استعمار، اتحاد ھای جدید نظامی و اقتصادی ضد 
کمونیست، و استراتژی ھای اقتصادی با ھدف توسعھ نئوکالسیک کھ ظاھراً متغیر ھای مستقلی اند. اما چنان کھ 

متن حاضر ارائھ شد، ھمگی از یک منبع ریشھ می گیرند، از یک طبقھ حاکمان خودمحور و سرکوبگری کھ  در
 شده اند.   وسواس گونھ شیفتھ ی بھ اصطالح "امنیت ملی"

توضیح این کھ چرا اتفاقی نیافتاده، مثال چرا 
کارگران نتوانستند مانند ھمنوعانشان در سایر 

ذ در سیاست ملی کشورھای آسیای جنوبی بھ نفو
دست یابند، احتماال کمتر توجیھ کننده است تا آن 

کھ توضیح دھیم کھ چرا اتفاقی افتاده است. 
تا  ١٩٧٢خوشبختانھ برای پژوھش مان ما دوره 

را داریم کھ در آن یک اتفاق غیر  ١٩٧٤
معمول افتاده است. یک طرفدار حقوق کارگران 
 و طبقات زحمتکش بھ نخست وزیری رسید. در

در زمانی کھ حس اعتماد بھ نفس  ١٩٧١سال 
نظامیان بعلت شکستشان در حفظ یکپارچگی 
پاکستان در حداقل خود بود با سرافکندگی از 

محیط سیاست بیرون کشیدند. بوتو آنگاه بھ 
عنوان مسئول حکومت نظامی بقدرت رسید. این 
تنھا برھھ از تاریخ پاکستان بود کھ ارتش رسماً 

کامل حکومت را در اختیار یا عمالً کنترل 
نداشت. این دوره ھمچنین تنھا زمانی بود کھ تشکل ھای کارگری با رشد نفری و اعتماد بھ نفس روبرو بودند و 
شاھد تسلیم دولت بھ خواستھ ھایشان شندند، از جملھ تأمین امنیت شغلی، دستمزد و منافع بھتر، اشتراک در سود 

 شی از کار و مشارکت در تصمیم گیری ھای اداری در محیط کار.کارگاه ھا، بیمھ ناتوانی و مرگ نا
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استراتژی ھای توسعھ اقتصادی، ایدئولوژی دولتی و طبقات حاکم در پاکستان بوضوح علیھ کارگران و حقوق 
ایشان بوده اند. دولتی کھ بوضوح مخالف کارگران است، مخالف تشکل ھای ایشان نیز ھست و پایھ ھای آگاھی 

ا ھم ھدف تھاجم خویش قرار می دھد. این برداشت ھا ممکن است ساده انگارانھ بنظر برسد اما توجھ این طبقھ ر
ما را بھ ریشھ اصلی موانع بر سر راه توفیق کارگران و اتحادیھ ھای صنفی در پاکستان جلب خواھد کرد. 

تکشان را ھدف گرفتھ و آن حکومت، دولت پاکستان، ھمان طور کھ نشان داده ایم تشکیل اتحادیھ ھای صنفی زحم
 را متزلزل کرده است.

درس دیگری کھ از ھمان درس اول گرفتھ می شود آن است کھ پژوھش در طبقھ نیازمند بھ نگاه جھانی بھ مسئلھ 
است. تشکل ھای کارگران در پاکستان را نمی توان در ایزولھ اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن کشور بررسی 

بسیار توانمندتر می بودند اگر پاکستان در راس جبھھ نبرد ایاالت متحده و دشمنانش  نمود. تشکل ھای کارگران
در منطقھ قرار نداشت. طبقات حاکمھ شاید می توانستند با منافع اجتماعی بیشتری برای کارگران ھمراه شوند اگر 

ی گرفت و سیاست خارجی ایاالت متحده این چنین بشدت بر ضد فعالین چپ حقوق زحمتکشان موضع نم
 برعکس نیروھای غیر دموکراتیک را در سرکوب ھمبستگی کارگری حمایت نمی کرد.

 ١٩٩٩) و اتحاد برای بازسازی دموکراسی (١٩٨٨-١٩٨٠دستاورد ھای جنبش بازسازی دموکراسی پاکستان (
ان آغاز تأسیس تا کنون) عمدتاً بر اساس حمایت کارگران پا گرفتند. علیرغم سرکوب ھای دائمی یونیون ھا از ھم

پاکستان نیروی اجتماعی عمده پشتیبان دموکراسی و حکومت غیر نظامیان بوده اند. دلیلی وجود ندارد کھ باعث 
شود در پایداری کارگران صنعتی و اتحادیھ ھای ایشان در مبارزه برای دموکراسی و حاکمیت غیر نظامی شک 

کر کنیم ارتش کماکان بھ جنبش کارگران و اتحادیھ ھای صنفی روا داریم. متاسفانھ اما دلیلی ھم وجود ندارد کھ ف
بھ شکل عواملی بر ضد "امنیت ملی" و امنیت نظامیان نگاه نکند و بھ محدود کردن و سرکوبشان کمر ھمت 

  نبندد.

  
                                                

i شود کھ بر تعیین قیمت، خروجی و توزیع درآمد در بازارھا از طریق  اقتصاد اطالق میدر ی و نظرات ھا بھ روش اقتصاد نئوکالسیک
د و اغلب از طریق حداکثرسازی فرضی سودمندی بھ وسیلٔھ افراد با درآمد محدود و سود بھ وسیلٔھ نکن تمرکز می تقاضا عرضھ و

، کھ طبق آن ھمھ در دنشو انجام می رفتار عقالییھای با ھزینٔھ محدود با استفاده از اطالعات و عوامل تولید در پیوند با نظریھ  شرکت
  .چرخھ اقتصاد و سایر امور بدنبال تامین منافع خود اند (مترجم)

ii اقتصاد ِکینزی (Keynesian economics) جان مینارد کینزھای اقتصاددان انگلیسی   است کھ بر پایھ ایده اقتصاد کالنای در  نظریھ 
غیرکارا در گاھی اوقات ممکن است منجر بھ نتایج  بخش خصوصیکنند کھ تصمیمات  گرا استدالل می است. اقتصاددانان کینزی  بنا شده

- کنند. کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی حمایت می بخش عمومید و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در ناقتصاد کالن شو
اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط -ای خدمات رفاھی با ارائھ مجموعھ داری سرمایھسیاسی است کھ در تالش است در درون نظام 

  .(مترجم) داری جلوگیری کند ھو غیرادواری نظام اقتصادی سرمای ھای ادواری بحراندولت از بروز 
iii  و  جیمز میلو  ، آدام اسمیتاقتصاد دیوید ریکاردو - اقتصاد ریکاردیرا کارل مارکس در اشاره بھ » اقتصاد کالسیک«لفظ

ای صورت نگیرد، خود را تنظیم  ، وقتی در آنھا مداخلھبازارھای آزاداقتصاددانان کالسیک مدعی بودند کھ . اب کردب - پیشینیانشان 
کھ بدون نیاز بھ ھرگونھ مداخلھ خارجی بازارھا را بھ سوی تعادل طبیعی حرکت " را، دست نامرئیھ "کنند. آدام اسمیت بھ کنای می
  .(مترجم) کرد وضعدھد،  می

iv  دموکراسی. عقیده ماست اسالملفقار علی بوتو پایھ گذاشت. شعار این حزب چنین بود: "ذوا ١٩٧٠حزب مردم پاکستان را درسال 
ماست". پس از ذوالفقار علی بوتو، دخترش بی نظیر بوتو و اکنون  مردماز آن اقتصاد ماست و ھمھ قدرت  سوسیالیزم. ماست سیاست

  .(مترجم)اری رھبری حزب را بر عھده داشتھ اند نوه اش بالل زرد
v  در کراچی پاکستان  ١٩٩٩دسامبر  ٢٨تا  ٢٦این مقالھ بعنوان نظریاتی بر کنفرانس تاریخ کارگری پاکستان نوشتھ شده بود کھ از

چندین نوبت در طی  تشکیل شد. در این تحقیق وامدار کمک ھای عمده ی کرامت علی مدیر موسسھ آموزش کارگری پاکستان ام کھ در
مکالمات متعدد و درسالھای مختلف صورت گرفتھ است. من ھمچنین از ران ھرینگ برای نظرات دقیقش بر پیش نویس اولیھ متن 

  ) تقدیم کنم.٢٠٠٦- ١٩٢٥) و اس پی لودھی (٢٠٠٢-١٩٥٣عمیقا سپاسگذارم. در پایان مایلم این تحقیق را بھ خاطرۀ عمر اصغرخان (
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  iآمریکا کار نیروی در زنان حضور تاریخچھ
  گودرز

 
  دوران پیشاصنعتی

 -الت متحده تحت تاثیر شاخصھ ھای فرھنگی، قانونی، دموگرافیک و قومیتاریخچھ حضور زنان در نیروی کار در ایا
نژادی شکل گرفتھ است. ھمانند مردان، زنان ھم در دوران پیشاصنعتی آمریکا سھم خود را بھ اقتصاد خانواده و جامعھ شان 

ھ بود کھ ھمواره آنان را در سطحی با کار خویش ادا نموده اند. اما کارمزد آنان بھ رسوم فرھنگی، اجتماعی و قوانینی وابست
مادون مردان می دیده است. در آن دوران، مگر با ترتیبات قانونی ویژه، زنان متاھل قادر نبودند قرارداد کار امضا کنند، 

مالک اموال باشند، یا حتی دستمزد کارشان را خودشان دریافت کنند. تعداد معدودی از زنان مجرد و بیوه برای دستمزد کار 
 ی کردند اما ھمیشھ با دستمزد کمتر برای کار برابر روبرو بودند.م

در آغاز دوران اقتصاد صنعتی ھم این شرایط ھمچنان ادامھ یافت و گاه حتی تشدید شد. ھرچھ خانواده ھا بھ دریافت حقوق 
می افزودند. بویژه با افزایش نقدی برای بقاء بیشتر وابستھ می شدند، زنان آزاد سھم شان را در نیروی کار بعنوان مزدبگیر 

تعداد زنان دوزنده در صنایع وابستھ و کار در محیط ھای کار خانگی زنان نیز در ظھور کارگاه ھا و کارخانھ ھا نقش 
سازنده می یافتند. بعنوان گردانندگان کارگاه ھای بافندگی "دختران نیوانگلند" جزء اولین گروه کارگران صنعتی بودند کھ 

رسمی کار شدند. زنان دیگری در کارگاه ھای گوناگون بھ کفشدوزی و لباسدوزی و یا بھ فروشندگی در  وارد نیروی
  فروشگاه ھای بزرگ اشتغال یافتند و یا در تولیدات خانگی این اقالم بھ کار پرداختند کھ نمونھ ھایش ھنوز ھم دیده می شوند.

نقش زنان در اقتصاد خانواده و توسعھ صنعت در سطح ملی غافل  قانون و رسوم اجتماعی اما تا مدتھا از ابعاد و اھمیت
ماند. تنھا در پایان قرن نوزدھم بود کھ قوانین بھ زنان متاھل اجازه داد دستمزد کار خودشان را شخصا دریافت و حق 

برای تساوی حقوق مالکیت پیدا کنند. البتھ این قوانین تنھا برای خدمت بھ رشد جامعھ بھ سوی صنعتی شدن وضع شدند نھ 
زنان با مردان. ادامھ حفظ ھویت مردان بعنوان تنھا  نان آور خانواده و رشد طبقھ متوسط (کھ در آن زنان بعنوان وسیلھ 
تفریح و آرامش شناختھ می شدند) بھ تقویت این نگاه کھ زنان را بعنوان شھروند دست دوم می دید ادامھ داد، بدون آن کھ 

 حمایت از و کمک بھ اقتصاد خانواده در نظر داشتھ باشد.نقش واقعی شان را در 
زنان سیاه پوست افریقایی نژاد کھ بعنوان برده برای کار بھ سواحل آمریکای شمالی رسیدند تنھا استثناء بر این قاعده بودند. 

کرد زنان در سخت برده داری، سیستم کاربری کھ جنوب را ساخت و عامل رشد صنعتی در شمال شد، نھ تنھا ناظر بر کار
ترین محیط ھای کاری بود بلکھ شاھدی بر اھمیت نقش کارگران بی دستمزد در رشد اقتصاد محلی و حتی ملی نیز بود. 

زنان برده در کارھای سخت مزرعھ مشغول بودند و در عین حال باید در کار محلی از پخت غذا تا نظافت و دوخت و دوز 
دند. از دھھ ھای پایانی قرن نوزده  زنان سیاه پوست بھ نسبت بیشتری در مقایسھ و بزرگ کردن کودکان ھم شرکت می کر

  .با تمام گروه ھای نژادی دیگر در نیروی کار امریکا شرکت داشتھ اند
  

  دوران صنعتی
تبعیض و محدودیت از سوی  شرکت زنان مھاجر در نیروی کار (ابتدا از اروپا و سپس از امریکای التین) ھمیشھ با

عالوه بر آن قوانین مھاجرتی کھ امر استخدام را نامطمئن می کرد، و محدودیت  رمایان آمریکایی روبرو بوده است.کارف
ھای اجتماعی درون گروھی کھ زنان را بھ کارھای خانگی و حرفھ ھای فامیلی محدود می کرد ھمھ موانعی بر سر اشتغال 

ھمھ باعث شده اند کھ زنان مھاجر بیشتر بسوی کارھای سخت  زنان در محیط ھای کار عمومی بودند. فقر و تبعیض ھا
خانگی، کارھای کشاورزی روزمزدی و کارھای با دستمزد حداقل خدماتی و صنعتی فرستاده شوند. در دھھ ھای اولیھ قرن 

ھای پارچھ بافی و  برای کار با حداقل مزد بھ کارگاه(ایتالیا و لھستان) بیستم بطور مثال زنان مھاجر از جنوب و شرق اروپا 
دوزندگی ایاالت شرقی آمریکا سرازیر شده بودند و با حداقل امکانات کار می کردند. در حادثھ معروف بھ کارگاه مثلث 

کشتھ شدند. از دھھ ھای میانی قرن بیستم  ١٩١١زن در آتش سوزی سال  ١٤٦در نیویورک  (ShirtWaist)شیرت ویست 
نژادھای التین و آسیایی بوده اند کھ بھ کارھای با حداقل دستمزد ولی سخت در مزارع بھ بعد اما بیشتر زنان مھاجر از 

 کشاورزی، تولیدات غذایی، کارگاه ھای تولید انبوه لباس و نگھداری و نظافت ھتل ھا و خدمات مشابھ اشتغال یافتھ اند.

% ۴٢داشتھ اند در مقام مقایسھ با فقط % زنان سیاھپوست کار تمام وقت ۵١نشان می دھند کھ  ١٩٩٧آمار رسمی در سال 
% زنان از نژاد التین کھ نشان میدھد اقتصاد خانواده ھای سیاه پوست بیشتر بر دوش زنان بوده است. اما تا ٣۵ زنان سفید و

کھ پایانی قرن بیستم بود ھای  جنگ جھانی دوم زنان سیاه پوست نقش عمده ای در نیروی کار صنعتی نداشتند و تنھا در دھھ
آنان توانستند در کارھای حرفھ ای، بجز در تدریس، ھم نفوذ کنند. از سوی دیگر از دھھ ھای پایانی قرن نوزدھم بھ بعد 

زنان سفید پوست متولد ایاالت متحده متناوباً در رشتھ ھای غیر کشاورزی و غیر صنعتی بکار پرداختند و در امور اداری و 
ریت بازرگانی بیش از پیش اشتغال و نفوذ یافتھ اند. با استفاده از امکانات جدیدی کھ پرسنلی و خدماتی از نوع فروش و مدی

رشد اقتصادی پیش آورد و قوانینی کھ برای رفع تبعیضات جنسیتی بھ تصویب رسیدند، زنان از طبقھ متوسط بھ حرفھ ھایی 
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می توان از امور آموزشی، بھداشتی و پرستاری،  خوانده می شدند نیز دست یافتھ اند؛ از جملھ آنھا کھ پیشتر عمدتاً مردانھ
خدمات اجتماعی، کتابداری، منشیگری، حسابداری و بعدھا حتی در رشتھ ھای تخصصی مانند پزشکی، مھندسی، وکالت و 

  قضایی، نظامی و پلیس نام برد.

ھل و مجرد و بر اساس ملیت در دوران گذشتھ ھمواره شرکت زنان در نیروی کار بعنوان مزدبگیر بشدت در میان زنان متأ
% از زنان متاھل می ٣٠ھم فقط  ١٩۶٠اکثر زنان شاغل مجرد بودند. تا حوالی  ١٩٣٠نژادشان متفاوت بوده است. تا و 

ازای حقوق کار پیدا کنند. تنھا در اواخر قرن بیستم بود کھ این ترکیب و تفاوت شکستھ شد بھ طوری کھ در  توانستند در
 متاھل بھ نیروی کار پیوستند.  ن% از زنا۶١٫٣، ١٩٩٧

گرچھ فقط در دھھ ھای پایانی قرن بیستم بود کھ اتحادیھ ھای صنفی تمایلی بھ متشکل کردن زنان کارگر نشان دادند، زنان 
زنان  ١٨٣٠کارگر مزدبگیر در حرف مختلف ھمواره جزو پیشگامان و فعاالن برای اصالحات و رفرم بودند. در سال 

گروه ھایی بودند کھ برای حقوق بیشتر اعتصاب کردند. اعتصاب نزدیک بھ بیست ھزار زن کارگر  کارگر جزء اولین
 International Ladies)صنایع پارچھ بافی و پوشاک در نیویورک باعث شد کھ اتحادیھ بین المللی زنان کارگر دوزنده

Garment Workers Union)  قانون امنیت کار  آمریکا تبدیل شود. بھ یکی از بزرگترین اتحادیھ ھای صنفی آن روز
برای زنان کارگر در آغاز قرن بیستم مقدمھ اصالحات قانونی مشابھی برای محیط کار مردان ھم شد. در سالھای بعد از 
جنگ جھانی دوم زنان متأھل و زنان سیاه پوست کارگر کھ توانستھ بودند با نیاز صنایع در دوران جنگ بھ کارھایی با 

تر دست یابند بشدت با تالش برای بازگشت شان بھ شرایط قبل از جنگ نبرد کردند و پیروز شدند. در دھھ ھای حقوق باال
ت بھ بعد ھم زنان توانستند برای حقوق برابر با مردان و افزایش امکانات کاری مبارزه کنند و با مشارکت در مبارزا ١٩۶٠

عیض جنسیتی مبارزه کنند و حقوق خود را بعنوان نیمی از جامعھ برای حقوق مدنی و موج دوم مبارزات فمینیستی با تب
  تثبیت نمایند.

  
  شرایط امروز زنان در نیروی کار

میلیون نفر در بازار کار  ٧٢٫٧سال) در ایاالت متحده  ١۶میلیون زن در سن کار (باالی  ١٢٧از بین  ٢٠١٣در سال 
شامل می شده است. این رقم در مورد نسبت مردان در بازار % کل زنان را ۵٧٫٢معادل  شرکت داشتھ اند کھ در مجموع

سال داشتھ اند. قابل توجھ  ١٨% در عین حال مادر بوده و فرزندان زیر ۶٩٫٩% بوده است. در میان زنان شاغل ۶٩٫٧کار 
  %) بوده است.٧٫۶% و کمتر از مردان (٧٫١معادل  ٢٠١٣است کھ درصد بیکاری در زنان در سطح کشور در سال 

  
% از کل جمعیت آن گروه) از ھمھ ۵٩چنانچھ چارت باال نشان می دھد، ھمچنان تعداد زنان سیاه پوست در نیروی کار (

 نژادھا بھ عھده دارند. نژاد ھای دیگر باالتر است در حالی کھ مردان سیاه بھ نسبت کمترین تعداد را در بین سایر
% ٨٧درصد زنان شاغل بھ کار تمام وقت اشتغال دارند در حالی کھ در میان مردان در ھمین دوران  ٧۴، ٢٠١٣در سال 

تمام وقت کار می کنند. این تفاوت البتھ طبیعی است چرا کھ تعداد بیشتری از زنان بعلت وظایف درون خانواده مجبور می 
ر کنند. از سوی دیگر تفاوت درصد زنان تمام وقت در میان نژاد ھای مختلف قابل توجھ است، بھ شوند بطور نیمھ وقت کا

% و در میان التین ھا ٧٨٫٣%، زنان آسیایی ٧٩٫۴%، و در سیاه پوستان ٧٢٫٨این معنی کھ در بین زنان سفید پوست 
شد، آن است کھ نقش زنان سیاه پوست و  % زنان تمام وقت کار می کنند. نکتھ قابل توجھ، چنان کھ قبال ھم ذکر٧٣٫۵

  آسیایی در نان اوردن بھ خانھ بیشتر از سایر نژادھا است.

http://www.dol.gov/wb/stats/LF_prates_sexrace_13.htm
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  کار نیروی در مردان و زنان درآمد ھای شاخص
% درآمد ھفتگی مردان است. این نسبت در مورد ٨٢بھ طور متوسط درآمد ھفتگی زنان در آمریکا برای کل نیروی کار 

% افزایش می یابد کھ حاکی از آن است کھ زنان در این دو گروه بھ کارھای ٩١ز نژاد التین بھ سیاھان و در مورد زنان ا
 سخت تر و بیشتر شبیھ بھ مردان ھم نژادشان اشتغال یافتھ اند.

 .بر اساس جنسیت و نژاد را در تابلوی زیر می توان نظاره کرد ٢٠١٣متوسط درآمد ھفتگی کارگران درسال 

Sex جنسیت All  
 نیروی کارکل 

White  
 سفید پوستان

Black  
 سیاه پوستان

Asian  
 آسیایی نژاد

Hispanic  
 نژاد التین

Women 541$ 819$ 606$ 722$ 706$ زنان 

Men 594$ 1059$ 664$ 884$ 860$ مردان 

W/M % 82% 81.6% 91.3% 77.3% 91% 

Source: Data from the Bureau of Labor Statistics- Labor Force Statistics from the Current 
Population Survey http://bls.gov/cps/cpsaat37.htm (2013 annual averages)  

جدول زیر کھ مقایسھ متوسط درآمد زنان را با درآمد ھفتگی مردان سفید نشان می دھد اما حاکی از تفاوت و تبعیض نژادی 
خص سیاھان و التینوھا زیر خط متوسط کل جامعھ قرار دارند در است کھ در مورد نژادھای مختلف وجود دارد. بطور مش

حالی کھ آسیایی ھا و سفیدپوستان باالی متوسط جامعھ جای می گیرند. نکتھ دیگری کھ از این جدول و جدول باال می توان 
ای مربوط بھ تکنولوژی استنتاج کرد آن است کھ مردان آسیایی بھ دو دلیل، یک بعنوان کارآفرین و دوم بعلت کار در رشتھ ھ

  ھای نوین درآمد متوسطی حتی باالتر از متوسط سفید پوستان دارند.

 ٢٠١٣نسبت متوسط در آمد زنان از نژاد ھای مختلف بھ درآمد متوسط مردان سفید پوست در سال 

 All  

 کل نیروی کار

White  

 سفید پوستان

Black  

 سیاه پوستان

Asian  

 آسیایی نژاد

Hispanic  

 یننژاد الت

Ratio 61.2 %92.6 %68.6 %81.7 %79.9 نسبت% 

  داده ھا مبتنی اند بر متوسط درآمد ھفتگی کارگران تمام وقت
  التینوھا می توانند از نژادھای مختلف باشند

Source: Women’s Bureau calculations from data from the Bureau of Labor Statistics- Labor Force 
Statistics from the Current Population Survey http://bls.gov/cps/cpsaat37.htm (2013 annual averages) 

بیشترین تعداد اشتغال زنان در صنایع مورد مطالعھ را در نمایھ ھای زیر می توان مشاھده کرد کھ نشان می دھد از میان 
% در خدمات اداری و ١٠٫۵ه فروشی، % در دپارتمان ھای خرد١٣٫١% در خدمات آموزشی و بھداشتی، ٣۶٫٢زنان 

 % درخدمات ھتل داری و رستوران ھا بھ کار مشغول اند.١٠٫٣مدیریت و 

  
% در معادن و صنایع ٠٫٢از سوی دیگر کمترین تعداد اشتغال زنان نیز در این سال در نمایھ ھای زیر نشان داده شده است: 

% در امور راه و ترابری و سرویس ھای ٢٫۶ر انفورماتیک و % در امو١٫٧% در صنایع ساختمانی، ١٫٣نفت و گاز، 
  برق و آب و خدمات عمومی.
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  کار نیروی در زنان تحصیالت و آموزش
% زیر دیپلم ۶٫٧در نیروی کار ایاالت متحده  شرکت دارند،  ٢٠١٣سال کھ در سال  ٢۵زن باالی  ۶۴٫۴٢١٫٠٠٠از میان 

% زنان ھم مدرک ٣٧٫٨% با چندین سال کالج و یا فوق دیپلم حرفھ ای، و ٣٠٫٢ن، % دارای دیپلم دبیرستا٢۵٫٣اند، 
  لیسانس و باالتر دارند.

  
  عمومی نگاه – کارگری و صنفی ھای اتحادیھ
% از کل نیروی کار رسید. عضویت در اتحادیھ ١١٫١در ایاالت متحده تعداد اعضای اتحادیھ ھای صنفی بھ  ٢٠١۴در سال 

میلیون نفر  ١۴٫۶% برای ھمین سال بوده است. کل تعداد اعضای اتحادیھ ھا ١٠٫۵% و برای زنان ١١٫٧ھا برای مردان 
  بود کھ تغییر چندانی با سال قبل آن نداشت.

% کل نیروی کار را تشکیل می دادند و ٢٠٫١اعضای اتحادیھ ھا  ١٩٨٣اما باید توجھ داشت کھ سی سال قبل در سال 
% از کل کارگران را ١۴٫۶% و زنان ٢۴٫٧ود. از آن میان در آن سال مردان عضو اتحادیھ میلیون نفر ب ١٧٫١تعدادشان 

تشکیل می دادند کھ نشان می دھد کھ در سی سال اخیر بھ نسبت تعداد بیشتری از مردان عضو اتحادیھ ھا از گردونھ 
  عضویت خارج شده اند.

% از ٣۵٫٧رگران وابستھ بھ دولت را تشکیل می دھند تعداد کارگران عضو اتحادیھ ھای خدمات عمومی کھ عمدتاً کا
% عضویت در اتحادیھ ۶٫۶برابر بیشتر از کارگران بخش خصوصی با  ۵کارکنان این بخش را تشکیل می دادند کھ تقریبا 
% از زنان عضو اتحادیھ ھای کارگری بودند و ١٠٫۵% از مردان و ١١٫٧ھا بوده است. در میان کل کارگران حقوق بگیر 

  ر اساس آمار موجود در بین نژادھای مختلف سیاھپوستان احتمال بیشتری دارد کھ عضو اتحادیھ باشند.ب
% بیشتر از متوسط حقوق کارگران بدون ٢٧٫٢نکتھ جالب تر اما آن بود کھ بطور متوسط حقوق کارگران عضو اتحادیھ ھا 

$ برای کارگران بدون ٧۶٠ارگران اتحادیھ ھا و $ برای ک٩٧٠بطور متوسط این رقم  ٢٠١۴اتحادیھ بوده است. در سال 
اتحادیھ است. تفاوت عمده دیگر ھم در تفاوت عضویت در اتحادیھ ھا در بین ایاالت معروف بھ سرخ (جمھوریخواه) و آبی 

(دموکرات) است کھ اصطالحاً نشان دھنده تمایالت حزبی ایاالت است. بزرگترین اعضای اتحادیھ ھا در ایاالت آبی و 
ترین آن در ایاالت سرخ دیده می شود، بطور مثال عضویت در اتحادیھ در نیویورک کھ یک ایالت عمدتا دموکرات است کم

% نیروی ١٫٩% نیروی کار است در حالی کھ در ایالت کارولینای شمالی کھ جمھوریخواھان دست باال را دارند، فقط ٢۴٫۶
  کار در اتحادیھ ھای صنفی عضو است.

کاھش تعداد اعضای وابستھ بھ اتحادیھ ھا در نیروی کار ایاالت متحده می توان بھ دوران رشد محافظھ کاری از دالیل عمده 
پس از ریاست جمھوری رونالد ریگان و سھ دوره ریاست بوش پدر و پسر نام برد. تبلیغات فزاینده جمھوریخواھان بعد از 

ھ کاخ سفید راه یافتند (کلینتون و اوباما) نیز با ترک ایده آلیسم ریگان عمال باعث شد کھ حتی دموکرات ھایی کھ پس از وی ب
لیبرالھای قبل از خودشان نئولیبرالیسمی را نمایندگی کنند و پیش ببرند کھ با وجود دریافت حمایت سیاسی بدون شرط و "اما 

ن جمھوریخواه و لیبرتریان نداشتھ باشند. و اگر" از اتحادیھ ھا، بھ آنھا وفادار نمانند و در عمل چندان تفاوتی با محافظھ کارا
ضعف دموکرات ھا در حمایت از اتحادیھ ھا، تکنولوژی ھای نوین کھ نوع و طبیعت نیروی کار را بھ کل تغییر داد و وضع 

قوانین در ایالت ھای جنوب و محافظھ کار کھ مذاکره با اتحادیھ ھا و قرارداد جمعی در بسیاری از حرفھ ھای صنعتی را 
گر الزامی نمی شناسند، باعث شدند کھ دائما تعداد اعضای اتحادیھ ھا کاھش یابد. این پروسھ در شکل کالن خود نمونھ ی دی

تشکل کارگری را کھ جامعھ سرمایھ داری غرب در مقابل مدل سیاسی چپ گذاشتھ بود و آن را بھ عنوان بدیل تشکل ھای 
 قابت خارج نمود.کارگری مترقی تبلیغ می نمود، عمال از بازار ر

                                                
i استناد بھ آمارھای منتشره توسط ادارۀ امور زنان در وزارت کار ایاالت متحده تنظیم شده است. تنظیم، ترجمھ و نتیجھ گیری ھا از  این مقالھ با

  گودرز اند.
http://www.dol.gov/wb/stats/recentfacts.htm  



 

 ٤٦از  ٢١صفحۀ 
 

کارگران یونان در وقت استراحت در ساخت راه آھنی در امریکا در 
قرن گذشتھ. بحران بزرگ امریکا اشکال نوی  ٢٠سالھای پایانی دھۀ 

از سازماندھی را پیش کشید کھ یونانیان مھاجر نقش فعالی در آنھا 

  iجنبش اتحادیھ ھای صنفی در یونان

  شاخص ھا، ساختار و چشم انداز
  دانشگاه پانتئون پرفسور ساواز روبولیس،

 ترجمھ از گودرز
جنبش اتحادیھ ھای کارگری در یونان دنبالھ رو 

توسعھ نیروھای تولید در آن کشور بوده است کھ این 
تی اروپا بوده نیز بھ نوبھ خود دنبالھ رو توسعھ صنع

 ١٨٧٩است. اولین اتحادیھ صنفی یونان در سال 
تاسیس شد کھ بھ کارگران صنایع چوب در بارانداز 
"سیروس" اختصاص داشت. توسعھ جنبش اتحادیھ 
ھا در اواخر قرن نوزده و آغاز قرن بیستم با رشد 

شاھد برسمیت  ١٩١٤فزاینده ای ادامھ یافت. سال 
د، فرم قانونی کھ ھنوز شناختھ شدن اولین انجمن بو

ھم اتحادیھ ھا در یونان بھ آن نام شناختھ میشوند. در 
 کنفدراسیون عمومی کار یونان . ١٩١٨اکتبر 

(Greek General Confederation of Labour-GSEE) تأسیس شد تا نقطھ اوج مبارزه برای اتحاد سازمانی و ھمبستگی
  رقم زند جنبش کارگری و ھماھنگی اتحادیھ ھای صنفی را 

از ھمان آغاز تاسیس تا کنون جنبش اتحادیھ ھای یونان در پروسھ تغییرات سیاسی در یونان تکامل یافتھ است. یکی از نشانھ 
ھای این امر چالش برای بقا و حفظ استقالل در مقابل مداخالت متعدد دولت در امر اتحادیھ ھا بوده است کھ خود ناشی از 

ی سیستم سیاسی و دموکراسی پارلمانی یونان در طول دوران بوده است. اقدامات متعدد دستگاه تغییرات و جھش ھای غیر عاد
ھای دولتی برای کنترل اتحادیھ ھا در دوران استقرار دیکتاتوری، اشغال وسیلھ آلمان ھیتلری، دوره جنگ ھای داخلی، و دوران 

  پس از جنگ ھمچنان بشدت ادامھ داشتھ اند.

، تالشھای مشابھ برای کنترل اتحادیھ ھا متوقف شدند. ١٩٧٤کھ در دوران پس از سقوط دیکتاتوری در  این بھ آن معنا نیست
دلیل عمده ادامھ این شرایط ھم آن بود کھ بعد از دیکتاتوری ھم مشکالت پایھ ای اتحادیھ ھای کارگری حل نشده باقی ماندند. تنھا 

در سال  GSEEو برگزاری کنگره  - ز لیست اتحادیھ ھا حذف کرد کھ افراد غیر عضو را ا - ١٢٦٤٫٨٢با تصویب قانون 
تنھا تشکل فراگیر صنفی بخش خصوصی  GSEEبود کھ شرایط برای رفع مشکالت پایھ ای فراھم آمد. کنفدراسیون  ١٩٨٣

  یونان است کھ بدنھ اعضایش انواع تمایالت سیاسی ایدئولوژیک و اتحادیھ ھای کارگری را در بر می گیرد.
ر در توسعھ نیروھای تولیدی و عقب ماندن رشد و توسعھ جنبش اتحادیھ ھای کارگری یونان باعث شد کھ بی ثباتی فضای تاخی

سیاسی در کشور مانع از رشد جنبش اتحادیھ ای در یونان ھمراه با سایر جنبش ھای کارگری در اروپا گردد. این واقعیت طبیعتاً 
  ی جنبش باعث شد.تفاوت ھایی را ھم در مبنا و دیدگاه ھا

  
  تشکل، ساختار سازمانی و اجرایی

عضو اساسنامھ آن را امضا کنند. سپس در صورت  ٢١اتحادیھ ھا در یونان شخصیت حقوقی دارند و برای تاسیس باید [حداقل] 
متضمن  ١٩٧٥قانون اساسی یونان مصوب  ٢٣تایید دادگاه مراتب در دفتر رسمی دادگاه ثبت شده و رسمیت می یابد.  ماده 

آزادی اتحادیھ ھای صنفی در یونان است. برابر این ماده "دولت موظف است کھ آزادی اتحادیھ ھای صنفی را تضمین نماید و 
  فعالیت بدون وقفھ و دخالت شان را در مقابل ھر نوع تبعیض در چارچوب قانون تامین نماید."

قانون اساسی برسمیت شناختھ شده است. ھمچنین حق تجمع و  ١٢عالوه بر این حق مذاکره و تنظیم قرارداد جمعی در ماده 
نخستین متن قانونی بود کھ در طی  ١٩٧٥تشکیل گروه و جمعیت در متن و شکل عمومی تری تعریف شده است. قانون اساسی 

ین اصول می دوران طوالنی از تاریخ قوانین اساسی یونان بطور مشخص بھ کار و حقوق مربوط بھ آن پرداختھ است. از جملھ ا
 ٢٣در باره مذاکره و تنظیم قرارداد جمعی کار، ماده  ٢پاراگراف  ٢در باره حق کار، ماده  ١پاراگراف  ٢٢توان از ماده 

در باره حق اعتصاب نام برد. تا قبل از آن تاریخ تشکیل اتحادیھ  ٢پاراگراف  ٢در باره حق تشکل جمعی، و ماده  ١پاراگراف 
انین مربوط بھ تشکیل مجامع عمومی بود، ولی امروزه این اتحادیھ ھا بر اساس قانون ویژه ھای صنفی بیشتر تابع قو

 در موضوع دموکراتیزه شدن جنبش اتحادیھ ھای صنفی شکل می گیرند.  ١٢٦٤٫١٩٨٢
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ند. ھمزمان این قانون در ھماھنگی با روح قانون اساسی است، آزادی اتحادیھ ھا را تامین، و از یونیونیسم کارگری دفاع می ک
از طریق آیین نامھ ھایی بھ دموکراتیزاسیون اتحادیھ ھا و روابط درونی آنھا (روش انتخابات ارگان و غیره) کمک می کند. 

چھارچوب قانونی باعث مدرنیزه شدن اتحادیھ ھا و روابط درونی در محیط ھای صنعتی شده و مداخلھ آنان را در این رابطھ نیز 
) حقوق اتحادیھ ھای ١٣٥، و ٩٨، ٨٧کرده است. از سوی دیگر پذیرش کنوانسیون ھای بین المللی کار (معنادار و قابل پذیرش 

 صنفی را بیش از پیش تضمین نموده است.
یونان حول پایھ استخدامی افراد سازمان یافتھ است. از این رو کارگران (بخش خصوصی و جنبش اتحادیھ ھای کارگری در 

متشکل شده اند. کارگران در بخش خدمات  GSEEقانون در کنفدراسیون عمومی کار یونان -فردنیمھ دولتی) در یک رابطھ 
  متشکل گشتھ اند. ADEDYعمومی (کارمندان دولتی) ھم در کنفدراسیون کارکنان خدمات عمومی 

است کھ بطور مشخص ساخت تشکیالتی اتحادیھ ھای صنفی در یونان بھ شکل زیر نمایندگی می شود کھ یک سازه ھرمی 
 رابطھ بدنھ عضویتی را با رھبری در راس ھرم شکل می دھد.

 اتحادیھ ھای صنفی ردیف اول کھ از اعضای بدنھ در اشکال زیر تشکیل می شوند: .١

 ابتدایی ترین سطح، شرکت ھایی ھستند کھ در یک نوع حرفھ مشترک کار می کنند. در یونان تعداد اتحادیھ ھایی کھ  در
نفر کارمند دارند و شرکتھائی  ٢٠% این شرکت ھا زیر ٩٧شکیل شوند بسیار کم است چرا کھ در این سطح شرکت ھا ت

با این تعداد کارمند، اصوال ملزم بھ تشکیل اتحادیھ نیستند. در نتیجھ معموال کارکنان شرکت ھای سھامی پس از گذشت 
رکت مھندسی آدریاتیک کھ از کارکنان کارمند تازه صاحب اتحادیھ می شوند (بطور مثال اتحادیھ کارکنان ش ١٠٠از 

 یک شرکت خاص تشکیل شده است)

  اتحادیھ از کارکنان در یک بخش از فعالیت اقتصادی خاص کھ از شرکت ھای مشغول بکار در ھمان فعالیت و در
وزه بخش مشابھ کار می کنند (مثال اتحادیھ پارچھ بافان آتن کھ از تمام کارکنان در شرکت ھای پارچھ بافی در ح

 شھرآتن تشکیل شده است)

  نوع گسترده تری از نوع پیشین کھ فعالین در یک حرفھ را بدون در نظر گرفتن محل و بخش فعالیت شان متشکل می
کند (مثال اتحادیھ حسابداران یونان کھ از تمام کارکنانی کھ در رشتھ حسابداری در شرکت ھای مختلف یونان مشغول 

 بکار اند، تشکیل شده است)

و  GSEE نمونھ در  ٢٫٤٠٠عداد اتحادیھ ھایی کھ در ردیف اول تشکیل شده باشند بسیار زیادند و بطور مشخص از آنھا ت
پاره پاره شدن اتحادیھ ھا در کل حکایت می کند، گرچھ این  نمایندگی می شوند. این تعداد باال از ADEDYمورد در  ١٫٣٠٠

 در ردیف دوم ھم دیده می شود. خصلت محدود بھ اتحادیھ ھای ردیف اول نیست و
 تشکل ھای ردیف دو کھ از دو یا بیشتر تشکل ردیف یک بوجود آمده باشند و از نظر ترکیب بھ انواع زیر تقسیم می شوند: .٢

  تشکل ھایی مانند فدراسیون ھا کھ بطور عمودی بھ سازمان ھای منطقھ ای ردیف یک وابستھ اند (مانند فدراسیون
ی آھنکاران صنعتی). این فدراسیون ھا ممکن است از اجماع شغلی و حرفھ ای و یا از اجماع کشوری از اتحادیھ ھا

شرکت ھای سھامی کوچک تر در سطح منطقھ ای و کشوری ایجاد شده باشند. فدراسیون حسابداران پان ھلنیک و یا 
 ٤٥و  ٦٢بھ ترتیب  ADEDYو    GSEEفدراسیون کارکنان شرکت دولتی برق و انرژی یونان از این نمونھ اند. در 

 فدراسیون ردیف دو عضویت دارند.

  در ساخت افقی نیز مراکز کارگری را می توان در ردیف دو شناسایی کرد کھ فقط درGSEE  دیده می شوند و بھ تعداد
 مرکز در این فدراسیون سراسری وجود دارند. این مراکز از اتحادیھ ھای ردیف یک متشکل شده اند، صرف نظر از ٣

  آن کھ حول موضوع شرکت، منطقھ و یا حرفھ تشکیل شده باشند. یک مثال از این نمونھ مرکز کارگری سالونیکی است.

تشکل ھای طبقھ سوم، کھ در واقع عالیترین اتحادیھ ھای صنفی اند و معموال از دو یا بیشتر از سازمان ھای طبقھ دوم  .٣
کنفدراسیون  GSEEدر این طبقھ وجود دارند کھ قبال ھم ذکر شدند: بوجود می آیند. در یونان در حال حاضر دو سازمان 

  کنفدراسیون عمومی کارکنان بخش دولتی. ADEDYعمومی کارگران بخش خصوصی و 
) اتحادیھ صنفی تنھا مرجع مذاکره برای رسیدن بھ توافق در مواد ١٨٧۶٫١٩٩٠بموازات قانون قرارداد ھای جمعی (قانون 

عنصری است کھ قانوناً می تواند ان را امضا کند. در یونان جنبش اتحادیھ ھای صنفی با حضور تعداد موضوع قرارداد و تنھا 
کثیری از این اتحادیھ ھا ھویت یافتھ است کھ در انواع مختلف از این تشکل ھا از ردیف ھای یک و دو جمع شده اند. مشخصا 

 ی خصوصی و عمومی حضور دارند.اتحادیھ ردیف یک در سکتور ھا ٣٧٠٠مجموعھ ردیف دوم و  ١٨٠
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: فراخوان اتحادیھ ھای یونان در اعتراض بھ سیاست ٢٠١۴نوامبر  ٢٧آتن، 

و  ١٩٨٩اثرات منفی تقسیم نیرو در جنبش اتحادیھ ھای صنفی یونان گاه باعث نگرانی خود اتحادیھ ھا ھم بوده است. در سالھای 
و تصمیماتی در این باره اتخاذ گردیدند برگزار شدند کنفرانس ھای ویژه ای برای بررسی بازسازی سازمانی اتحادیھ ھا  ٢٠٠٣

بجای تقسیم بندی ھای موجود، یک اتحادیھ عمومی در سطح تجاری، یک فدراسیون در بخش ھای خصوصی و عمومی، و  تا
بنیان)، کھ - یک مرکز کارگری در امور مدیریتی تأسیس گردند. بھ موازات این اقدام، اتحادیھ ھای موجود مبتنی بر حرفھ (حرفھ

فدراسیون از بخش ھای مختلف در  ٢١می شدند. اما علیرغم ھدف تاسیس  با سازمان جدید ھماھنگ نبودند، می بایست منحل
 تا کنون این ھدف متحقق نشده است. ١٩٨٩، از سال GSEEداخل 

دلیل چندپاره بودن اتحادیھ ھا در یونان بھ نوعی بھ استقرارشان مبتنی بر حرفھ ھای گوناگون بر میگردد کھ باعث این تقسیمات 
جنبش اتحادیھ ھا در یونان سیستم درھم تنیده بروز تشکیالتی آن است کھ ایدئولوژی ھا و تمایالت می شود. یک خصلت ویژه 

سیاسی گوناگون را نمایندگی می کند و 
در عین حال بر اساس موقعیت شغلی 

منقسم می شود. بنابراین گرچھ سازمان 
واحدی پذیرفتھ شده کھ ھمزیستی 

ایدئولوژی ھای مختلف را اجازه دھد، 
عمل اتحادیھ ھا در یونان بھ دوبخش در 

عمده بر اساس جایگاه شغلی اعضایشان 
تقسیم شده اند. کسانی کھ در ارتباط 

استخدامی در بخش خصوصی و نیمھ 
دولتی اند (بشمول بخش انرژی و 

، OTA، ادارات محلی DEKOخدمات 
 GSEEو بانک ھای دولتی) وسیلھ 

نمایندگی شده، و کارمندان دولت و 
  نمایندگی می شوند. ADEDYات دولتی وسیلھ بخش خدم

بنابراین ھمزیستی تمایالت ایدئولوژیک مختلف در ساخت یک سازمان بدین معنی نیست کھ برداشت یکسانی از جنبش اتحادیھ 
ھای صنفی در آن سازمان موجود است، بلکھ براساس جایگاه شغلی افراد موضع آنان ھم تغییر می کند. این امر موجب تشکیل 

دو سازمان بزرگ در اتحادیھ ھای صنفی یونان گردیده است. وحدت سازمانی اتحادیھ ھا در یونان کھ ناشی از ھمزیستی 
ایدئولوژیک و سیاسی مختلف در سازمان ھاست ھمزمان سبب شده است کھ تقسیمات بیشتری بر اساس وابستگی سیاسی بھ 

ارتباطات مستقیمی با احزاب سیاسی دارند و حضور آنھا [در اتحادیھ احزاب ھم در داخل اتحادیھ ھا شکل گیرد. این بخش ھا 
ھا] لزوماً بھ معنای برخورداری از یک ریشۀ ایدئولوژیک معین نیست. بالطبع با ظھور ھر حزب جدید یک تقسیم بندی جدید ھم 

 در درون سازمان فراگیر اتحادیھ ھا پدید می آید.
فوذ عوامل خارجی مستقیما بھ عدم استقالل مالی اتحادیھ ھا مربوط است. کمک مالی دولتی ایده استقالل اتحادیھ ھا و آزادی از ن

تنھا منبع تامین مالی اتحادیھ ھاست. این کمک ھا از جمع آوری مبلغی از حقوق تمام کارمندان دولتی و نیمھ دولتی، و دریافت 
بستھ بھ وزارت کار و امور اجتماعی، تأمین می شوند. وا –مبلغی از کارفرمایان بخش خصوصی وسیلھ صندوق تامین اجتماعی 

این مبالغ در اساس بھ منظور عرضھ خدمات اجتماعی و بیمھ کار جمع آوری شده اند. قابل ذکر است کھ در اتحادیھ ھای یونان  
 فقط از کارکنان بخش دولتی حق عضویت گرفتھ می شود.

ی تنظیم قرارداد جمعی کار، امضای قرارداد جمعی کار، و اعالم اعتصاب را برطبق قانون، اتحادیھ ھا در یونان حق مذاکره برا
دارند. این حقوق منحصراً در اختیار اتحادیھ ھای رسمی و ثبت شده اند. در پانزده سال اخیر شاھد استراتژی ھای متنوع اتحادیھ 

لزوم مذاکره  ١٨٧٦٫٩٠است. در این ارتباط قانون  ھا بوده ایم کھ بر مذاکرات طبیعی بین کارفرمایان و اتحادیھ ھا متمرکز بوده
کارفرمایان با اتحادیھ ھا و تنظیم قرارداد جمعی با آنھارا در قوانین اجرائی وارد نمود و در عین حال سیستم نوین مدیریت 

اقتصادی را در  بحران را تدوین کرد کھ شامل میانجیگری و حکمیت فرد حقیقی یا حقوقی ثالث است. بعالوه شورای اجتماعی و
ھم برای عضویت  ٩٠تاسیس کرد کھ سازمانی برای تامین و تداوم گفتگوی اجتماعی است. بموازات این ھا در دھھ  ١٩٩٤سال 

چھارچوبی برای تفاھم اجتماعی مابین دولت،  (European Monetary Union-EMU)یونان در اتحادیھ مالی اروپا 
 آمد. کارفرمایان و اتحادیھ ھای صنفی بوجود

این چھارچوب اما مکررا با اعمال سیاست ھای دولتی و مقررات شرکت ھای خصوصی نقض می شود. در نتیجھ این نقض 
تفاھم ھا و مداخالت در تامین اجتماعی و روابط صنعتی شاھد اعتصاب اتحادیھ ھا بطور مثال علیھ خصوصی سازی تشکل ھای 

قوق بازنشستگی، و در نتیجھ کاھش قدرت خرید بر اثر افزایش تورم و قیمت عمومی، علیھ افزایش مالیات کارمندان و کسر ح
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ھا بموازات عدم افزایش دستمزد، و در نھایت عدم اجرای سیاست ھایی برای کاھش بیکاری بوده ایم. در ضمن برخی از 
ماه  ١٢تا  ٧مدت ھای سیاست ھای دولتی و شرکتھای خصوصی در استخدام ھای انعطاف پذیر (موقت، نیمھ وقت و فصلی با 

  در سال) باعث افزایش عملی بیکاری شده در حالی کھ آمار بیکاری را کمتر نشان می دھد.
  در پایان در ارتباط با تنوع شکل نمایندگی کارگران و رابطھ آن با اتحادیھ ھا نکات زیر را باید در نظر داشت:

 ت و ایمنی محیط کار وجود دارند کھ مفری برای مشارکت در یونان سیستم فعالی از شوراھای کار و کمیتھ ھای بھداش
شوراھای کار را تدوین کرد. این شوراھا را می  ١٧٦٧٫٨٨کارگران در پروسھ تصمیم گیری برای این امور است.  قانون 

نفر  ٢٠در مؤسسات بدون اتحادیھ نوع اول این حد تا  کارمند تاسیس کرد. ٥٠توان در مؤسسات اقتصادی صنعتی با بیش از 
کاھش می یابد. تمام کارگران در انتخاب شورا مشارکت می نمایند. این امر بیشتر جنبھ مشورتی دارد. البتھ کارگران می 

توانند در برخی امور، مثالً در تصمیم گیری حول آیین نامھ ھای کارگری مشارکت داشتھ باشند، اما حضورشان بسیار 
  انی دست نیافتھ اند. محدود است و عمال بھ سطح یک حضور سازم

  ١٥٠نیز ایجاد کمیتھ ھای بھداشت و ایمنی در محیط کار را مقرر کرده است. شرکت ھایی با بیش از  ١٥٦٨٫٨٥قانون 
کارگر یا کارمند مشمول این قانون می شوند. ھرکجا کھ شورای کار تشکیل شده باشد کارگران می توانند نمایندگانشان را 

ایمنی انتخاب کنند. در مؤسسات کوچکتر صنعتی و اقتصادی ھم سیستم بھداشت و ایمنی در  برای کمیتھ ھای بھداشت و
 محیط کار و نمایندگی کارکنان وجود دارد اما نقش این کمیتھ ھا عمدتاً بسیار محدود است.

 
  تراکم عضویت در اتحادیھ ھا

ر پروسھ انتخاباتی نمایندگان سنجیده می شود. نسبت مشارکت کارگران در سازمان اتحادیھ ھای صنفی بر اساس شرکت اعضا د
% ٢٨این نسبت مشارکت در حدود  ADEDYو  GSEEبر اساس آخرین کنفرانس ھای دو فدراسیون سراسری کارگران 

کھ  ٢٠٠۴تا  ٢٠٠٢نفرتعداد متوسط کارگران حقوق بگیر در سالھای  ٢،۶٣۵،٨٣٢عضو از کل  ٧٣٩،۶٢٩اعالم شده است (
 تعیین نمایندگان آنان برگزار شده بود). این انتخابات برای

%، نسبت بھ سایر کشورھای اروپایی کمتر است، و ظاھرا از نقش ٣٠درصد عضویت در اتحادیھ ھا در یونان، یعنی حدود 
% کل کارکنان ۶٣اتحادیھ ھا در کل می کاھد، بخصوص اگر کھ در ارتباط با کل تعداد مزدبگیران یونان در نظر گرفتھ شود کھ 

 ر کشور است.د
سال  ١۵% در ١٢یونان در واقع از ھمان سیر نزولی تراکم اتحادیھ ھا در جھان پیروی می کند کھ در سراسر جھان حدودا 

است. این بدین معنی است  ١٩٩٠گذشتھ سقوط کرده است، بطوری کھ تعداد اعضای اتحادیھ ھا مساوی تعداد کل اعضا در سال 
سال گذشتھ نتوانستھ است پایاپای افزایش تعداد کل کارگران باشد، کھ در ِحرفھ ھا و  ٧ھ ھا در کھ ھر افزایش عضویت در اتحادی

بخش ھای جدید مانند خدمات و استخدام ھای موقت، نیمھ وقت و با انعطاف بویژه در میان زنان و جوانان کھ نسبت عضویت 
 شان در اتحادیھ عموماً یک رقمی است.

ھ بر تعداد اعضای این پیش بینی ھای آماری ھم
رای دھنده در انتخابات نمایندگان برای کنفرانس 
ھای فدراسیون ھای کارگری استوار است و نھ 
بر اساس حق عضویت ھای جمع آوری شده در 

اتحادیھ ھا، چرا کھ سیستم جمع آوری حق 
عضویت ھنوز کامال اجرایی و قابل اعتماد نیست 

بویژه در بخش خصوصی کھ بیشتر جنبھ 
فاتی دارد. اضافھ بر این تعداد اعضای ثبت تشری

شده اتحادیھ ھا ھم منبع قابل اعتمادی نیست چرا 
کھ عموماً اسامی کسانی کھ دیگر عضو اتحادیھ 

 نیستند از لیست ھا حذف نمی شوند.
مشخصاً در رابطھ با تراکم اتحادیھ ھا در یونان، 

درصد عضویت در بخش خصوصی و دولتی 
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. ٢٠٠۴براساس آمار  ٣٢٧٠٠٠% نیست، ١٨ر بخش خصوصی درصد عضویت در اتحادیھ ھا بیشتر از بسیار متفاوت است. د
% کارکنان بخض دولتی است، ۶٠نفر بود کھ تقریبا  ۴١۴٠٠٠برعکس تعداد اعضای اتحادیھ ھا در بخش دولتی و نیمھ دولتی 

   رسد. % ھم می٩٠ضمن ان کھ در بعضی نقاط مانند بانک ھا و شرکت ھا این درصد بھ 
% کارکنان ۵١% از کل اعضای اتحادیھ ھا در بخش عمومی بھ کار اشتغال دارند. بطور مشخص ۵۶پیش بینی می شود کھ 

 % می رسد.۶٠خدمات دولتی عضو اتحادیھ اند در حالی کھ نسبت کل اعضای اتحادیھ در این بخش بھ 
% ۵۶ت در اتحادیھ برای کارکنان بخش دولتی با گرچھ کارکنان بخش خصوصی بیش از دوبرابر بخش دولتی اند اما عضوی

 قطعا باالتر است. ADEDYو  GSEEمجموع کل اعضای فدراسیون ھای 
) کھ در اتحادیھ عضو اند، نشان ADEDY) و بخش دولتی (عضو GSEEیک مقایسھ مابین کارکنان بخش خصوصی (عضو 

ه است: تراکم یا ھمان درصد عضویت بھ کل کارکنان در تغییرات زیر پیش آمد ٢٠٠۴تا  ١٩٨٣می دھد کھ در فاصلھ سالھای 
)، در حالی کھ در ۴۵٠٠٠٠بھ  ۵٧١٠٠٠% کاھش یافتھ (بطور عددی از ٣٢% بھ ۴٣از  GSEEبخش خصوصی یعنی در 

افزایش قابل اعتنائی در ھمین دوره برای درصد عضویت در اتحادیھ ھا حاصل شده است و  ADEDYبخش دولتی یعنی در 
  ) افزایش یافتھ است.٢٨٩٠٠٠نفر بھ  ٩۶٠٠٠% (از ۵۵% بھ ٢٧تراکم از 

دلیل تفاوت عمده بین بخش خصوصی و بخش دولتی روشن است. از یک سو موضع غیر دوستانھ کارفرمایان بھ عضویت در 
ن امری منفی اتحادیھ و محافظھ کاری کارکنان نسبت بھ اعالم عضویت در اتحادیھ (پیوستن بھ اتحادیھ از سوی بیشتر کارفرمایا

تلقی می شود) باعث اصلی عدم گسترش عضویت در بخش خصوصی شده است. از سوی دیگر این حقیقت کھ بخش خصوصی 
کارمند دارند) تاثیر منفی بر عضو شدن  ٢٠% این موسسات کمتر از ٩٧بیشتر از موسسات اقتصادی کوچک تشکیل می شود (

 ھای بزرگتر کارگری را بسمت خود جلب می کنند.کارگران در اتحادیھ ھا دارد کھ طبیعتا تمرکز 
اما در بخش عمومی و دولتی ھمواره شاھد درصد باالی عضویت در اتحادیھ ھا بوده ایم. عامل اصلی این پدیده حول این حقیقت 

بخش متمرکز است کھ در بخش ھای عمومی دولتی و نیمھ دولتی کارگران امنیت بیشتری احساس می کنند و، برعکس وضع در 
 خصوصی، از عضویت در اتحادیھ احساس خطر نمی کنند.

تفاوت نسبی تراکم عضویت در اتحادیھ ھا در بخش عمومی و بخش خصوصی شاخصھ ویژه دیگر اتحادیھ ھای صنفی در یونان 
می نسبت بھ سایر نقاط جھان است، کھ در آن تفاوت عمده ای در بین تراکم عضویت در بخش ھای خصوصی و عمومی دیده ن

کھ در سالھای اخیر بر یونان تحمیل شده باعث . باید در ھر حال توجھ داشت کھ قوانین و سیاست ھای اقتصاد ریاضتی iiشود
الغر شدن بخش عمومی و خصوصی سازی ھای گسترده بوده کھ بالطبع عضویت در اتحادیھ ھای صنفی را ھم تحت تاثیر 

  بسیار شدید قرار داده است کھ از ھمان آغاز این رفرم ھا در سطوح ملی قابل رویت بوده است.
 

  بھ جای پایان
بین بخش خصوصی و بخش دولتی در جذب کارگران بھ عضویت در اتحادیھ ھا روشن است: از یک سو  دلیل تفاوت عمده

موضع غیر دوستانھ کارفرمایان نسبت بھ عضویت در اتحادیھ (پیوستن بھ اتحادیھ از سوی بیشتر کارفرمایان امری منفی تلقی 
تحادیھ باعث اصلی عدم گسترش عضویت در بخش می شود) و از سوی دیگر محافظھ کاری کارکنان در اعالم عضویت در ا

 خصوصی شده است.

% این مؤسسات کمتر ٩٧از سوی دیگر این حقیقت کھ بخش خصوصی بیشتر از مؤسسات اقتصادی کوچک تشکیل می شود (
الباً تمرکز ھای کارمند دارند)، تاثیر منفی بر عضویت کارگران در اتحادیھ ھا دارد، زیرا اتحادیھ ھا بنا بھ طبیعت شان غ ٢٠از 

بزرگتر کارگری را بسمت خود جلب می کنند. برخالف بخش خصوصی، ما در بخش عمومی و دولتی ھمواره شاھد درصد 
  باالی عضویت در اتحادیھ ھا بوده ایم.

پدید  شاخصھ ھای امروزین جنبش اتحادیھ ھای صنفی یونان و توسعھ آن، ھمراه با تغییراتی کھ در سیستم تولید و سازمان کار
آمده، موجب انتقال "سیستم استخدام متشابھ" مبتنی بر مدل تولید فوردی، بھ سیستم مزدگیری انفرادی (مدل تولیدی پسافوردی) 

  گردیده است.
در این رابطھ سوالی مطرح می شود کھ آیا افزایش تعداد کارگران با جدول کار متغیر و کارگران نیمھ وقت و قراردادی منفرد 

ر تراکم عضویت در اتحادیھ ھا خواھد داشت و چھ استراتژی ھایی برای جذب کارگران بھ عضویت در اتحادیھ ھا چھ تاثیری ب
 موفق خواھند بود.
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، آتن: اجتماع کارگران یونان در اعتراض بھ سیاستھای ٢٠١٢اکتبر 
ریاضتی دولت وقت. علیرغم وضع بسیار دشوار اقتصاد یونان، جنبش 

اتحادیھ ای این کشور حامل موضع ھمبستگی بین المللی  –کارگری 
  ه است. برجستھ ای بود

مبتنی بر آنچھ گذشت می توان گفت کھ در کار بنای یک استراتژی جدید بھ منظور افزایش تعداد اعضای اتحادیھ ھا و باال بردن 
  ی، اتحادیھ ھا باید:سطح تراکم در تشکل ھای کارگر

سعی در افزایش استخدام ھای ثابت و تمام وقت داشتھ باشند. چنین کیفیتی ھم بھ کارگران ثبات بیشتر کاری می بخشد و ھم  .١
 سطح تولید را ثابت و استوار می کند و در نتیجھ حرکتی در جھت افزایش اشتغال بھ کار نیز خواھد بود. 

دیھ ھای محلی و حرفھ ای متفرق را در بخش ھای جغرافیایی و منطقھ ای گرد ھم آورده در سطوح سازمانی و عملیاتی، اتحا .٢
 و با استفاده از سیستم ھای الکترونیک در فدراسیون ھای پرقدرت سراسری سازماندھی نمایند.

در سمت اتحادھای بین المللی حرکت نموده،  .٣
ارتباط اتحادیھ ھای یونان را با اتحادیھ ھای 

یی و جھانی برقرار کنند و کارگری اروپا
مشوق پیوستن انھا بھ فدراسیون ھای بین 

 المللی باشند.
در اکسیون ھا و حرکت ھای استراتژیک بھ  .۴

قربانیان تبعیض و بیکاران فاقد نمایندگی و 
کارگران فصلی و غیر متخصص توجھ نشان 
دھند، آن ھا را متشکل کنند و در جذب شان 

  در نیروی کار تالش ورزند.

براین در پاسخ بھ پرسش چگونگی افزایش بنا
سطح تراکم در اتحادیھ ھا باید بر ایجاد اشتغال و 

توسعھ اتحادیھ ھای پرقدرت و متحد در بخش 
ھای جغرافیایی محلی و منطقھ ای متمرکز 

  نظر داشت.گردیده و جذب صاحبان و کارکنان حرفھ ای با جدول کاری انعطاف پذیر بھ نمایندگی جمعی اتحادیھ ھا را در 
                                                
i The   Trade   Union   Movement   in   Greece   –   Characteristics,  Organisation, Prospects. by Savvas Robolis, 
Professor, Panteion University, Scientific Director, INE/GSEE-ADEDY 

ii تراکم در بخش خصوصی است. در سال دولتی بھ مراتب بیش از -در ایاالت متحده نیز ھمین شرایط موجود است یعنی تراکم عضویت در بخش عمومی
 تشکیل را بخش این کارکنان از% ٣۵٫٧ میدھند تشکیل را دولت بھ وابستھ کارگران عمدتا کھ عمومی خدمات ھای اتحادیھ عضو کارگران تعداد ٢٠١۴

  .م)(مترج است بوده ھا اتحادیھ در عضویت% ۶٫۶ با خصوصی بخش کارگران از بیشتر برابر ۵ تقریبا کھ دادند می
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:عکسی از خوزه موخیکا (رئیس جمھور پیشین ١٩٨۵مارس  ١۴
اوروگوئھ) و دو تن دیگر از چریکھای توپامارو در روز آزادی زندانیان 

سیاسی. جنبش اتحادیھ ای در دوران ریاست جمھوری موخیکا از آزادی بی 
 سابقھ ای برخوردار شد.

  روگوئھواتحادیھ ھای کارگری در ا
  بازنگری تاریخچھ و توضیحی بر نقش اقتصادی آنھا

  دپارتمان اقتصاد دانشگاه اروگوئھ، آدریانا کاسونی
  ترجمھ: گودرز

 
 خالصھ ای از تاریخچھ جنبش

ی گردد. اعضای مؤسس این جنبش باز م ١٩٠٥سابقھ تاریخی اتحادیھ ھای صنفی در اروگوئھ بھ آغاز سده بیستم میالدی و سال 
عمدتاً مھاجران ایتالیایی و اسپانیولی بودند و بسیاری شان ھم بھ جنبش آنارشیستی وابستھ بودند. این شاخصھ ھا نشان می دھند 
آن کھ در دھھ ھای اولیھ نقش جنبش قویاً با ائتالف مؤسسات عمده اجتماعی و سیاسی در کشور مرتبط بود. ھم چنین می توان از 

  بھ نقش اتحادیھ ھا در زندگی سیاسی آینده کشور ھم پی برد.
اتحادیھ ھا نقش فعالی در تنظیم روابط کارگری و تثبیت حقوق و مزایای کارگران داشتند و در این عرصھ  ٤٠در آغاز دھھ 

 Consejosدستمزد بازی کننده اصلی بودند. بحث سطح حقوق و دستمزدھا در بخش ھای مختلف کارگری در آنچھ بھ "شورای 
de Salarios معروف شد اتفاق افتاد. یک خصلت یگانھ شوراھای دستمزد در اروگوئھ بھ شکل سھ بعدی آن برمی گشت کھ از "

سھ سو نمایندگی می شد: نماینده کارگران، کارفرما و دولت در آن عضویت داشتند و مذاکره می کردند. ھدف اصلی ھم تعیین 
س بخش و نوع شغل و تخصص تعیین می کردند. شورا ھمچنین نقش سازنده خود را در ادامھ راه و در حداقل دستمزد را بر اسا

میانجیگری در حل اختالفات ھم پی می گرفت. احکام صادره از طرف شورا برای تمام شرکت ھا در آن بخش و تخصص الزم 
 تند.االجرا بود، حتی اگر در آن مذاکره و اتخاذ تصمیم مستقیماً حضور نداش

 – National Convention of Workers)اولین اتحادیھ مرکزی "کنوانسیون ملی کارگران" تشکیل شد  ١٩٦٤در سال 
CNT)  تنھا دوسال بعد ھمھ کارگران در محیط کار در اتحادیھ مرکزی عضو بودند. قدرت بسیج خارق العاده اتحادیھ مرکزی

اتحادیھ ھا و تمام  ١٩٧٣را تثبیت نماید. اما با شروع حاکمیت نظامیان در  باعث شد کھ نقش آن بعنوان بازیگر اصلی اجتماعی
  فعالیت ھایشان غیر قانونی اعالم شد. برخی از فعاالن و مسئوالن اتحادیھ ھا حتی تحت تعقیب قرار گرفتھ و زندانی شدند.

کار بود اجازه کار اتحادیھ ھا را در سطح  حکومت نظامی کھ بر سر ٨٠جنبش اتحادیھ ای کالً ممنوع گردید و فقط با آغاز دھھ 
اولیھ و محلی مجاز دانست. اما ھمین ھم باعث 

شد کھ مجدداً تالش برای تشکیل و آغاز کار 
، یک سال ١٩٨٤اتحادیھ ھا شکل گیرد. در سال 

قبل از برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک، 
دوباره اتحادیھ ھا بطور غیر رسمی تشکیل شده 

آغاز بکار کردند. در  PIT-CNTان و تحت عنو
ھم "شوراھای دستمزد" دوباره با  ١٩٨٥سال 

ھمان وظایف دوران قبل از کودتای نظامی 
   تأسیس شدند.

اما جنبش اتحادیھ ای در مسیر ھای گوناگون 
تغییر یافتھ است. در آغاز با عنایت بھ جو سیاسی 
اجتماعی آنان بعنوان صدای کارگران نقش مھمی 

س خواستھ ھای کارگری داشتند، کھ ھم در انعکا
درجھت سطح دستمزدھا و حقوق کارگران بود، 

% کاھش یافتھ ٤٠کھ در دھھ قبل از آن حدودا 
بود، و ھم شرایط واقعی در محیط کار را نشان 

می داد. اتحادیھ ھا ھمچنان بازیگر پرقدرت 
رقانونی برای برون رفت از دیکتاتوری با حکومت نظامی محیط سیاسی بودند و در ائتالف با برخی تشکل ھای سیاسی رسماً غی

  مذاکره می کردند.

% بھ تمام دستمزدھا ٢٥درپاسخ بھ خواستھ ھای عاجل کلیت جامعھ اولین دولت دموکراتیک پس از حکومت نظامی بالفاصلھ 
، گرچھ در عمل این افزایش در % نسبت بھ سال قبل افزایش یافتھ بودند١٠٠اسماً حقوق و دستمزد ھا  ١٩٨٥افزود. تا پایان 
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پیشتاز در مبارزه برای پذیرش  اتحادیھ ھای کارگری و کارگران خانگی اوروگوئھ،
سازمان بین المللی کار. اوروگوئھ نخستین کشور تصویب کننده این  ١٨٩کنوانسیون 

 کنوانسیون بود  

% بود. با این حال ھنوز عوامل اقتصادی دیگری بودند کھ مانع از تعادل در شرایط می شدند. در نتیجھ ١٥واقع نزدیک بھ 
بزودی ھمکاری اتحادیھ ھا و دولت در ھم شکست و مذاکره برای سطح حقوق و دستمزدھا بھ مناقشھ مابین طرفین معادلھ با 

 ھای مختلف تبدیل شد. قدرت و توان

اضافھ بر این، مؤسسات وابستھ بھ شرکت ھا و کارفرمایان نسبت بھ افزایش دستمزدھا انعطاف بیشتری نشان می دادند تا 
نھا با دستمزدھایی بیشتر از حداقل مصوب شورا ھای دستمزد توافق می کردند. در آنمایندگان دولتی، از این رو بیشتر مواقع 

مخالفان دستمزدھای پیشنھادی اتحادیھ ھا بر سر میز مذاکره نمایندگان دولت بودند. ھدف نمایندگان دولت البتھ نتیجھ سخت ترین 
آن بود کھ افزایش دستمزدھا در ھمان محدوده نرخ تورم باقی بماند. قدرت آنھا ھم در آن بود کھ ھر چھ تصویب می شد برای 

بی انکھ عدم حضورمستقیم شان در پای میز مذاکره دلیل استثنای شان از ھمھ شرکت ھای درون آن بخش الزم االجرا باشد، 
  الزامات حقوقی گردد.

بنابراین نادر نبود کھ بھ منظور حفظ امکان اجبار در اجرای نرخ، بر سر حداقل دستمزدھایی توافق شود کھ در عمل کمتر از 
مشاغل با سطح استاندارد رسمی را با اتحادیھ یا کارگران  دستمزد واقعی بودند.  در ھر صورت شرکت ھا آزاد بودند کھ تطابق

توافق کنند. در مورد بخش ھای نادری ھم امکان داشت کھ شرکت ھا بخشی از افزایش دستمزدھا را بھ شیوه ھای غیر نقدی 
 م می شدند.بپردازند. این بدیل ھا البتھ بر متخصصان و مسئوالن اقتصادی از قبل معلوم بودند و مایھ نگرانی شان ھ

اما اتحادیھ  ،گرچھ مذاکره برای حقوق صنفی در سطح باالی تجاری صورت گرفت ١٩٩٢تا  ١٩٨٥در فاصلھ سال ھای 
مرکزی در گرفتن موافقت و ھماھنگی اتحادیھ ھای مختلف برای تعیین یک حداقل برای افزایش دستمزد ھا موفق بود. از این 

ان بسیار ھماھنگ و متحد پیش رفت. گرچھ شرکت ھا بھ پروسھ افزایش حقوق ھا روی می توان گفت کھ مذاکرات در این دور
  بھ سطح توافق شده در قرارداد خاتمھ می دادند، آثار مثبت ھماھنگی ھا ھم بھ مرور از میان رفت.

دولت جدید رسماً  ١٩٩١در سال 
اعالم کرد کھ مایل است پروسھ 

مذاکره بر سر حقوق و مزایا را بھ 
ھایی از امور  جز در بخش

ساختمانی، خدمات بھداشتی، برخی 
خدمات مربوط بھ ترانسپورت و 

ترابری، ملغی نماید. در سال 
دولت بھ خواستھ خود اقدام  ١٩٩٢

تمام قرارداد ھای  ١٩٩٣کرد و از 
رژیم سابق از اعتبار افتادند و ملغی 

شدند. تغییر موضع جدید دو بازده 
عمده داشت: اول آن کھ شرکتھا و 

ارگران را ترغیب می کرد در ک
سطح غیر متمرکزتری، بویژه در 

 حدود محلی کار، مذاکره کنند و دوم این کھ مذاکرات و قراردادھای جمعِی دیگر ضمانت اجرایی ندارند. 
در نتیجھ این تغییرات عضویت در اتحادیھ ھای مرکزی بشدت کاھش یافت. این اما بدین معنی نیست کھ تمایل بھ عضویت در 

اتحادیھ ھا از میان رفتھ باشد، بلکھ نشان می دھد کھ ھماھنگی ھای عمومی و نفوذ بر روند سیاسی محدود شده است. رابطھ بین 
صدمھ می دید؛ چرا کھ قدرت سیاسی در این دھھ بطور سیستماتیک سعی داشت کھ  ٩٠دولت و اتحادیھ مرکزی ھمچنان در دھھ 
و قوانینی را برای کنترل اتحادیھ ھا و روند مذاکرات جمعی وضع کند. اتحادیھ در طول  بازار کار را "منعطف از شرایط" نماید

  تاریخ خود و بویژه در دھھ اخیر با ھردو این اھداف دولتی مبارزه کرده اند.
 

  ساختار و طبیعت مذاکرات جمعی
گران بخش خاصی را نمایندگی می کردند یا اتحادیھ صنفی در اروگوئھ وجود داشتند. آنھا یا کار ٣٠٠بیش از  ٩٠در آستانھ دھھ 

گاھی ھم کارگران یک شرکت خاص را. این اتحادیھ ھا سپس در فدراسیون ھایی کھ مجموعاً اتحادیھ مرکزی را تشکیل می 
دادند، متحد شده بودند. مذاکرات و قراردادھای جمعی کار وسیلھ فدراسیون ھا و یا گروھی از اتحادیھ ھا در سطح یک بخش 

ه اقتصادی صورت می گرفت. نقش اتحادیھ مرکزی عالوه بر وزن سیاسی آن بھ ھماھنگی بین اتحادیھ ھا و فدراسیون ھا ویژ
 اختصاص داشتھ است.



 

 ٤٦از  ٢٩صفحۀ 
 

از ھمان آغاز جنبش اتحادیھ ای، قرارداد ھای جمعی کھ در متن "شوراھای دستمزد" امضا شده بود، بر روابط کار حاکم بود. 
فق شده بودند بجای قوانین الزم االجرا بر حسب شرایط کف و حد انتظارات را برای کارگران و اما شرایطی کھ در آن توا

اگر ھم دولت با مفاد ملحوظ در مذاکرات و قرارداد ھای جمعی ھماھنگ بود، آنھا را در تمام شرکت  کارفرمایان شامل می شدند.
در یک پروسھ مذاکره جمعی حاصل نشده بودند. پس از  الزم االجرا در نظر می گرفت حتی اگر ١٩٩٢ھای یک بخش تا سال 

 آن تاریخ اما نتایج مذاکرات و قراردادھای جمعی تنھا بر طرفین آن مذاکره اعمال می شدند نھ بطور عام.

یک شاخصھ استثنائی اتحادیھ ھای صنفی در اروگوئھ عدم حاکمیت ضوابط و قوانین دولتی بر ساختارشان و شیوه مذاکره و 
اد جمعی و کانال ھای رفع اختالف در آن است. در نتیجھ ھیچ ضابطھ قانونی بر اصول قرارداد مانند طول مدت، موضوع قرارد

مذاکره، یا جدول زمانی برای مذاکرات و ترمیم ھای آینده الزامی نیست. اما مذاکره بر سر حداقل دستمزدھا ھمواره در "شورای 
 ٩٠و آغاز دھھ  ٨٠افزایش و مراحل مذاکرات آتی را نیز تعیین می کند. در دھھ دستمزد" صورت گرفتھ است کھ ضمنا درصد 

  نوعی ارتباط افزایش دستمزدھا با نرخ تورم گذشتھ و پیش بینی ھای تورمی دولتی برای آینده اعمال می شد.
دھا در ادوار میانی ھماھنگی و ھمگام سازی مذاکرات جمعی بر سر دستمزدھا در سطوح اقتصادی باعث شد کھ تفاوت دستمز

ثابت بمانند. در ادامھ اما با از میان رفتن الزام اجرائی قراردادھا در سطح عمومی و نزول آن بھ سطح  شرکتی افزایش 
دستمزدھا موضوع ضوابط و قواعد گسترده ای گردید کھ بستھ بھ نوع رقابت در حرفھ و بخش اقتصادی و ھزینھ ھای اجرایی 

 چانھ زنی اتحادیھ صنفی مربوطھ نیز وابستھ می شد.متفاوت بود و بھ قدرت 
نشان می دھد کھ سایر مسائل ھم بر مذاکرات و چانھ زنی ھا بر سر حداقل دستمزد  ١٩٩٢مطالعھ قراردادھای امضاشده تا سال 

یر مزایای سایھ می افکنده است. ضوابط مربوط بھ شرایط کار مانند طول ھفتھ ی کاری، تعطیالت با مزد، ثبات کاری و سا
ساالنھ ھم در قراردادھای جمعی دیده می شوند. برخی از اتحادیھ ھا ھمچنین دستمزد ناظر بر اضافھ کاری کھ بیشتر از دستمزد 

معمولی باشد را ھم پوشش می دادند. اضافھ بر آن بندھایی از قرارداد ھم بر موقعیت نمایندگان و رھبران اتحادیھ ھا در داخل 
 یط و ضوابط حل اختالف را ھم شامل می شوند.شرکت و ھمچنین شرا

تمام این بندھا و سایر ضمائم قرارداد ھم دقیقا سطح استخدامی را مشخص نمی کنند. بیشتر آنھا ممکن است تنھا بھ ھزینھ ھای 
ان وسیلھ استخدامی غیر مزدبگیری ھم تعبیر شوند. مضافاً اگرچھ اعتصابات عموما وسیلھ ای برای جلوگیری از اخراج کارگر

کارفرما بکار رفتھ است، اما در ھیچ کجا از قراردادھای جمعی ماده ای نیست کھ تعداد کارگران موضوع قرارداد را معین کند. 
مدل "حق  ١٩٩٢بنابراین می توان گفت کھ در تئوری مدل مناسب برای مطالعھ قراردادھای بین اتحادیھ ھا و کارفرمایان تا سال 

ر آن مذاکرات بر روابط حاکم است اما تعداد و سطح استخدامی بطور یک طرفھ از سوی کارفرما و بر بر مدیریت" است کھ د
  اساس نیاز وی تعیین می شود.

شرایط جدید باعث شد کھ اصولی بھ قراردادھا، ناظر بر تکنولوژی ھای نوین، اضافھ شوند، از جملھ برنامھ  ٩٠در میانھ دھھ 
و مکانیسم ھایی برای کاھش نیاز بھ نیروی انسانی در محل کار و وارد کردن پارامترھایی در ھای آموزش و تعلیم کامپیوتری 

ارتباط با افزایش بازده کاری و پرداخت اضافھ حقوق در صورت دسترسی بھ نرخ باالی بازدھی. پارامترھای جدید بھ دو دلیل 
در رقابت با کمپانی ھای خارجی و نیاز بھ سرمایھ گذاری  اھمیت ویژه یافتھ بود، اول آن کھ شرایط جدید اقتصادی شرکت ھا را

در تکنولوژی و افزایش بازدھی روبرو کرده بود و دوم آن کھ کارگران ھم با نگرانی از بی ثباتی در کار و احتمال افزایش 
  بیکاری در اثر اتومیزاسیون وسایل کار خواستار تضمین ھای بیشتر بودند.

با این دو مسئلھ مذاکرات در سطح شرکت ھا با بندھایی ناظر بر سطح استخدام ھا و تعداد تضمین  ھمزمان و در ارتباط مستقیم
شده کارگران بھ اصول قرارداد ھای جمعی در سطح عمومی اضافھ می شدند. قراردادھا در سطح شرکتی در عمل مکمل 

زین برخی مواد قرارداد جمعی می شدند و یا برای قراردادھای جمعی عام در سکتورھای منطقھ ای بودند، بدین معنی کھ یا جایگ
مذاکرات و  ٩٠تکمیل بھ قرارداد عمومی اضافھ می شدند تا عمدتاً سطح استخدامی را ثابت نگاه دارند. بنابراین در اواخر دھھ 

ن در محیط قرارداد ھای جمعی از مدل ھای جدیدی پبروی می کردند کھ بیشتر غیر متمرکز بوده و در سطح شرکت و کارگرا
مشخص کاری باقی می ماند و بھ مسایل دستمزد و تعداد کارگران ھم می پرداخت. اما ھنوز مشخص نیست کھ اگر مدل جدیدی 
برای قرارداد کار اعمال شده است یا نھ. مدل ھای اجرایی بازگشتھ ناظر بر صورت گرفتن مذاکرات و قرارداد ھای جمعی در 

  و کارھای جدید ھم ھماھنگ است.مراحل چندگانھ است کھ با ساخت 
  
  
  
  
  



 

 ٤٦از  ٣٠صفحۀ 
 

  عضویت و قدرت اتحادیھ ھا
بدنبال دو سال تظاھرات عمومی علیھ حکومت نظامی حاصل شد. اتحادیھ ھا در این پروسھ  ١٩٨٥گذار بھ دموکراسی در سال 

د، بسیار باال رفت. در نقش شامخی بازی کردند. بر ھمین مبنا درصد عضویت در اتحادیھ ھا پس از آن کھ فعالیت شان قانونی ش
نمایشگر ساختار اعضای اتحادیھ  ١% در کل بازار کار رسیده بود. جدول شماره ٢٦عضویت در اتحادیھ ھا بھ  ١٩٨٥سال 

ھاست. اما از انجا کھ تعداد نمایندگان اتحادیھ ھا در کنفرانس ھای ملی بھ تعداد گزارش شده اعضای اتحادیھ وابستھ است این 
ابل استناد نیستند. چرا کھ افزایش تعداد نمایندگان در کنفرانسھای ملی انگیزه خوبی برای باالبردن غیر واقعی تعداد ارقام دقیقاً ق

  گزارش شده اعضا بھ نظر می رسد.
معموالً کارکنان بخش عمومی و دولتی در صد عضویت باالتری در اتحادیھ ھا نسبت بھ کارکنان بخش خصوصی دارند. این 

ھم صادق بود. در میان کارگران بخش خصوصی ھم کارکنان بخش صنایع بزرگ و ساختمانی  ٩٠و  ٨٠ھای  تفاوت در دھھ
 درصد باالتری را در عضویت در اتحادیھ ھا دارند.

تغییرات زمانی درصد عضویت در اتحادیھ ھا کھ در جدول زیر آمده نشان می دھد کھ ھمان طور کھ قبالً ھم گفتھ شد، ھمراه با 
ضویت در اتحادیھ ھا تعداد اعضای فدراسیون ھای ملی و کشوری رو بھ کاھش بوده است، بطوری کھ این تعداد در افزایش ع

ھزارنفر  ١٦٥ھزار بھ  ٢٥٠با وجود افزایش حجم کل بازار کار عضویت در تشکل سراسری از  ٩٧و  ٨٥فاصلھ سالھای 
  کاھش یافتھ است.

ری دائما رو بھ زوال بوده است، کارگران عضو اتحادیھ ھا از بین نرفتھ اند. با وجود آن کھ عضویت در فدراسیون ھای سراس
بیشتر اتحادیھ ھا از عضویت در فدراسیون ھای سراسری امتناع نموده اما بھ عنوان نماینده کارگران در سطوح اقتصاد محلی و 

  در سطح شرکت ھا فعال اند.

١٩٩٧- ١٩٨٥عضویت در اتحادیھ ھا  - ١جدول   

MEMBERSHIP 1985 1987 1990 1993 1997 عضویت 

Agriculture, leverage & 
fishing 

کشاورزی و  2000 3200 4976 6597 6265
 ماھیگیری

Manufacturing 73148 63176 54548 43394 31050 صنایع تولیدی 
Electricity, gas & water 13728 14303 15023 14450 13800 برق و آب و گاز 
Construction 14908 11156 12600 8000 4000 ساختمان 
Commerce 12600 10818 9500 6473 6000 تجارت 
Transport & 
communications 

ترابری و  13400 13115 22150 25478 24874
 مخابرات

Banking & services to 
firms 

خدمات بانکی و  14000 13377 15476 15644 13605
 اداری

Social & personal 
services 

خدمات فردی و  81200 86024 90287 85887 89688
 اجتماعی

Private sector 145713 132493 122507 87713 65500 بخش خصوصی 
Public sector 103103 100566 102053 100320 99950  بخش عمومی و

 دولتی
Total 248816 233059 224560 188033 165450 جمع کل 

 
 
 
 
 



 

 ٤٦از  ٣١صفحۀ 
 

١٩٩٧- ١٩٨٥حادیھ ھا تراکم در ات - ٢جدول   

UNION DENSITY 1985 1987 1990 1993 1997 
درصد 

عضویت بھ 
 کل کارکنان

Agriculture, leverage & 
fishing 18,3 14,3 13,7 6,4 3,9  کشاورزی و

 ماھیگیری
Manufacturing 32,9 27,3 23,0 25,3 16,6 صنایع تولیدی 
Electricity, gas & water 79,0 85,4 91,1 91,6 93,7 برق و آب و گاز 
Construction 28,9 16,4 17,1 10,0 5,2 ساختمان 
Commerce 6,5 6,1 4,7 3,1 2,6 تجارت 
Transport & 
communications 32,3 35,4 32,9 19,9 19,7  ترابری و

 مخابرات
Banking & services to 
firms 26,0 32,4 28,9 20,3 20,1  خدمات بانکی و

 اداری
Social & personal 
services 20,9 22,3 21,7 20,9 19,1  خدمات فردی و

 اجتماعی
Private sector 19,4 16,7 14,2 10,0 7,2 بخش خصوصی 
Public sector 48,4 42,0 42,3 48,5 47,3  بخش عمومی و

 دولتی
Total 25,8 22,6 20,4 17,3 14,7 جمع کل 

  راسری، کھ در سالھای گزارش شده برگزار شده اند.توضیح: تعداد اعضا مأخوذ است از کنگره ھای س
  غلظت یا چگالی اتحادیھ ای نسبت بین تعداد اعضا بھ تعداد کل کارگران در یک بخش معین است.

  )، بررسیھای خانواری، مؤسسۀ ملی آمار.PIT-CNTمنابع: نشریات مختلف، داده ھای انتشاریافتھ توسط اتحادیۀ مرکزی اوروگوئھ (

نزول تعداد اعضای اتحادیھ ھا در بخش خصوصی بسیار زیاد است، این کاھش در بخش عمومی و دولتی چندان  در حالی کھ
قابل اعتنا نیست. در میان بخش خصوصی کارگران صنایع بزرگ و بخش ساختمانی باالترین درصدھا را در خروج از اتحادیھ 

ولیبرالی رقابت بیش از حدی را بھ این صنایع تحمیل کرده کھ در ھا داشتھ اند کھ یک دلیل ان می تواند آن باشد کھ اقتصاد ن
شرایط از دست دادن کار و عدم ثبات در اشتغال باعث شده افزایش حقوق کامال محدود شود و نقش اتحادیھ ھا در این پروسھ بھ 

اری در تمام شرکتھا و حداقل برسد. فشارھای کمرشکنی ھم بر این صنایع وارد می شود تا بھ بازسازی و اصالحات ساخت
 کارخانھ ھا دست بزنند.

فرصتھای کاری بسیاری با شدتی غیرقابل پیش بینی از دست رفتھ اند. این واقعیت باعث شده کارگران بھ مذاکره و چانھ زنی 
تر بخاطر بی غیر متمرکز و در سطوح محلی بیشتر تمایل یابند. در صنایع ساختمانی ھم البتھ نھ بخاطر افزایش رقابت بلکھ بیش

 قانونی و از میان رفتن فرمالیتھ ھای صنعتی چنین کاھشی در عضویت در اتحادیھ ھا مشاھده می شود.

قابل صرفنظر بود، در فاصلھ  ٩٠قراردادھایی کھ در سطح شرکت ھا امضا شده بودند ھمیشھ وجود داشتند اما تعدادشان تا دھھ 
تنزل  ١٩٩٧% در سال ٣٤نایع سراسری امضا شده بودند. این نسبت اما بھ % قراردادھا در سطح ص٩٤تقریبا  ١٩٨٩تا  ١٩٨٥

%، کھ بین اتحادیھ و سازمانھای کارفرمایان امضا شده بود ھم دیگر الزم االجرا نبودند و فقط ٢یافت. برخی از این قراردادھا، 
 کارگران و شرکتھایی را شامل می شدند کھ خودشان در پای میز مذاکره حاضر بودند.

نھایتاً، در حالی کھ عضویت [در اتحادیھ ھا] بشدت کاھش یافتھ است ساختار نوین مذاکره و قرارداد بھ معنی کاھش بازھم 
بیشتری در قرارداد ھای جمعی است. الزم االجرا نبودن این قراردادھا از زمانی کھ دولت پای خود را از آن بیرون کشید نشان 

 ١٩٩٠یروی کار را قراردادھای جمعی و اتحادیھ ھا نمایندگی می کنند کھ این نسبت در سال % از  ن٢٣می دھد کھ در واقع فقط 
% بوده است. مضاف براین می توان دید کھ پوشش قراردادھای جمعی و عضویت در اتحادیھ ھا در سالھای پایانی ٩٠حدود 

  قرن گذشتھ عمالً دارای مفھوم مشابھی اند.

 



 

 ٤٦از  ٣٢صفحۀ 
 

١٩٩٧-١٩٩٠یھ و پوشش قراردادھای جمعی درصد عضویت در اتحاد - ٣جدول   

  پوشش قراردادھای جمعی عضویت در اتحادیھ 
Sectors 1990 1997 1990 1997 بخش ھای کاری 

Manufacturing 23 17 83 17 صنایع تولیدی 

Commerce 5 2.5 91 6 بازرگانی 

Services 26 21 91 25 خدمات 

Total 20 15 88 23 جمع کل 

Source: Rodriguez et al., 1998 

دستمزدھا و شرایط استخدامی در اروگوئھ را نمی توان بدون نقش اتحادیھ ھا مورد مطالعھ قرار داد. اما مکانیزمھای مؤثر بر 
سال گذشتھ تغییرات عمده داشتھ اند. مدلھای مذاکره و قرارداد جمعی بستھ بدوران مورد مطالعھ حداقل از نظر  ١٥این روند در 

تغیر خواھند بود. در دھھ ھشتاد می توان فرض نمود کھ مدل غالب حق مدیریت و تمرکز تصمیم گیری بر مذاکرات تئوریک م
بر عکس نمی توان فرض کرد کھ مذاکره  ٩٠ناظر بوده و ھدف بیش از ھر چیز بر سطح دستمزدھا بوده است. در میانھ دھھ 

  شتن اشتغال بطور مشخص بھ عنوان یک ھدف مھم ظاھر می شود.ھمزمان یک پروسھ بھ شمول تمام کارگران بوده است، و دا
اضافھ بر این دیگر نمی توان فرض کرد کھ تمام اتحادیھ ھا با یک معیار مشترک در تعریف بازده مورد نظر وارد مذاکره 

. تأثیر ساختار بشوند، بلکھ تفاوت ھای مشخصی بر اساس نقش و فعالیت اقتصادی این یا آن شرکت در بازده آنھا دخیل است
نوین مذاکرات جمعی و درصد عمومی بیکاری نسبت بھ مدلھای گذشتھ قراردادھای جمعی کامال مشخص و سرراست نیست. 

مذاکرات، صرف نظر از آن کھ بھ صورت متمرکز انجام می شد یا کامال غیر متمرکز، اگر ھدف اش حفظ اشتغال بود، در این 
ا در بین کارگران ایجاد می کرد. از سوی دیگر اگر ھماھنگی و ھمزمانی صورت می صورت در سطح صنایع کمترین تمایل ر

 ، تاثیر بر سطح اشتغال مشابھ مذاکرات متمرکز می بود.١٩٩٣گرفت، مانند اروگوئھ قبل از 
د در تغییرات از سوی دیگر تغییرات احتمالی در مدل مذاکره و قرارداد جمعی و اھدافی کھ بازیگران پی می گرفتند می توانستن

نسبی بیکاری و اشتغال مؤثر افتند. بھ نظر می رسد کاھش درصد پوشش قراردادھا و عمومیت یافتن قرارداد و مذاکره جمعی در 
سطح شرکتی، بر کاربرد مدل ھای اجرایی صحھ بگذارد. این مدل، کھ مدل قرارداد ھای خاص با منافع مشخص از زمره نمونھ 

  مدل مناسبتری است. ١٩٩٣اروگوئھ سالھای بعد از  ھای آن است، برای مطالعھ
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 تشکلیابی، تالشی کھ مجدداً در ایران در حال اوجگیری است

  حقوق کارگران و جنبش مردم ساالری در ایران
  iبرای ساختن یک دموکراسی اجتماعی

  استاد دانشگاه آمریکایی پاریس –فرھاد نعمانی 
  استاد و صاحب کرسی جان ھریس، دپارتمان اقتصاد دانشگاه دنیسون اھایو آمریکا –سھراب بھداد 

  جمھ: گودرزتر
از ھمان روزھای اولیھ آغاز قرن بیستم، طبقھ کارگر ایران تحت تاثیر حکومت دولتھای سرمایھ دارِی غیر دموکراتیک و 

ستمگر بوده است. حقوق اولیھ انسانی و اجتماعی کارگران، بجز در ایامی بسیار کوتاه و موقتی ھمواره تحت تجاوز بوده است. 
و افزایش دائمی اعضای طبقھ کارگر ایران ھیچ تغییر پایدار در پروسھ دموکراتیک بدون تشکل ھای  با این وجود با جمعیت باال

یکی از  ٢٠٠٩مستقل کارگران و مشارکت انان در صحنھ سیاسی کشور امکان پذیر نیست. در تظاھرات پس از انتخابات سال 
یک غیبت تعیین کننده توده ھای کارگری در میان دالیل ضعف جنبش سبز و عدم موفقیت آن در احراز خواست ھای دموکرات

اقشار میانی جامعھ از زنان، مردان و جوانان بود. با این وجود طبقھ کارگر در چالش کنونی برای رسیدن بھ دموکراسی اندکی 
این  بھ نقش خویش بھ عنوان یک نیروی اجتماعی موثر در شکل گیری تعادل طبقاتی پی می برد. طبقھ کارگر ھمچنین بھ

واقعیت واقف می شود کھ یک جنبش پرقدرت و مستقل کارگری و پیشرفت در یک جنبش دموکراتیک ملی از ھم جدایی 
   ناپذیرند.

یک جنبش نوین برای  ٢٠٠٠از آغاز دھھ 
استقالل تشکل ھای کارگری از سازمان ھای 

وابستھ بھ دولت آغاز شده است. جنبش جدید در 
ود را حفظ کند از حالی کھ می خواھد استقالل خ

جنبش سبز برای دموکراسی در ایران حمایت می 
  کند.

در این مقالھ ما بھ برخی موانع بر سر راه طبقھ 
کارگر ایران در احقاق حقوق پایھ، از جملھ حق 

تشکل مستقل، و تأمین و توسعھ حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی در جمھوری اسالمی ایران 

ایط حاضر چالش ھای خواھیم پرداخت. اما در شر
موجود در برابر کارگران در تئوری و عمل بھ 

مسئلھ دموکراسی در کل و سیستم و ساختار 
ملت وابستھ است. از ھمین رو - دولت-رابطھ طبقھ

مقالھ با مطالعھ این سھ ساختار قدرت اغاز می 
  شود.

پروسھ توسعھ سرمایھ داری تمرکز دارد. در  در تئوری توجھ بر نقش طبقھ کارگر در چالش برای حقوق مدنی و دموکراسی در
و سیاست ھای دولت اسالمی در قبال کارگران مانع تالش آنان  ١٩٧٩بخش دوم نشان خواھیم داد کھ چگونھ انقالب اسالمی 

برای تأسیس تشکل ھای کارگری مستقل و دموکراسی شده است. بخش سوم بھ بحث درباره تالش طبقھ کارگر [برای تشکلیابی] 
ت؛ تالشی کھ بار دیگر در حال اوجگیری است. در برخی مواقع ھمنوا با جنبش سبز، جنبش کارگری ھمزمان دموکراتیک و اس

طبعاً اقتصادی است. در خاتمھ نتیجھ خواھیم گرفت کھ پیشرفت بسوی دموکراسی ھمراه با عدالت اجتماعی اھدافی منطقی برای 
  اھد بود.پیشرفت سیاسی در ایران و طبقھ کارگر آن خو

 
  پیش زمینھ

  مردم ساالری، طبقھ کار و ساختار قدرت –الف 
یک اقتصاد بازار آزاد در حال توسعھ بطور خودکار عامل لیبرال دموکراسی پایدار نیست. برعکس، دیدگاه ھای نئولیبرالی کھ 

بسیاری از سیاستمداران امروز از سوی تئوریسین ھای نولیبرال، کارشناسان و آژانس ھای بین المللی مانند بانک جھانی و 
توصیھ می شوند بر اساس تقلیل گرایی اقتصادی استوار اند و فرض دارند کھ یک رابطھ خطی و مستقیم بین اقتصاد لیبرالی و 

دموکراسی وجود دارد. در واقع اما احترام بھ حقوق مدنی و بشری لزوماً و بطور خودکار در یک جامعھ سرمایھ داری با 
  اتی و در حال توسعھ بھ مدرنیتھ ظھور نخواھد کرد.اختالف طبق
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اقتصادی، حاکمیت و -این تقلیل اقتصاد نولیبرالی ھمان اندازه مشکل زاست کھ تعریف از دموکراسی بی آن کھ روابط اجتماعی
و بطور مثال  چالش طبقاتی را لحاظ کند. این نوع برخورد بر این باور است کھ عدالت اجتماعی صرفاً یک کمیت انتزاعی است

یک نمایھ از دموکراسی نیست. چنین نگاھی مردمساالری را بھ حق قانونی بھ دادن رأی، رقابت چندحزبی و انتخابات تقلیل می 
دھد. چنین برخوردی بالطبع کنش سیاسی را ھم بھ انتخابات محدود می بیند و سیستم سیاسی را بی ارتباط ساختاری با روابط 

اقتصادی، عدالت اجتماعی را نیز خارج از نگرانی ھای -با انکار سیاست بعنوان بخشی از روابط اجتماعیاقتصادی، و در نتیجھ 
 دموکراتیک فرض می کند.
اقتصادی، حاکمیت و  - آنکھ روابط اجتماعی ھمان اندازه مشکل زاست کھ تعاریف از دموکراسی بی   این تقلیل اقتصاد نولیبرالی

طور مثال  ین نوع برخورد بر این باور است کھ عدالت اجتماعی صرفاً یک کمیت انتزاعی است و بھچالش طبقاتی را لحاظ کند. ا
ساالری را بھ حق قانونی بھ دادن رای، رقابت چندحزبی و انتخابات تقلیل  یک نمایھ از دموکراسی نیست. چنین نگاھی مردم

ارتباط ساختاری با روابط  بیند و سیستم سیاسی را بی ود میدھد. چنین برخوردی بالطبع کنش سیاسی را ھم بھ انتخابات محد می
اقتصادی، عدالت اجتماعی را نیز خارج از  - عنوان بخشی از روابط اجتماعی اقتصادی، و در نتیجھ با انکار سیاست بھ

  .کند ھای دموکراتیک فرض می نگرانی
سیستم سیاسی چند حزبی و آزادی بیان و تشکل،  شک برابری حقوق برای ھمگان و تصریح آن در قانون اساسی، براساس بی

تواند، با  عنوان حداقل از ضروریات است. با این حال اما توزیع بدون کنترل و نامتعادل ثروت می برای یک دموکراسی بھ
ی ھای اقتصادی، مذھبی و قومی بھ تمرکز قدرت در دستان یک اقلیت کوچک بیانجامد. چنین شرایط استفاده از سازماندھی

گر مذھبی در انتخابات آزاد و عادالنھ مداخلھ کند و دموکراسی را  چنین صادق است اگر کھ یک دولت خودمحور و سرکوب ھم
  .ی مذھبی یا گروه قومی و یا فرھیختگان اقتصادی و سیاسی خاص محدود نماید در دستان یک فرقھ

آورد و بازده انتخابات را بھ نفع فرھیختگان سیاسی و  یی دموکراسی خدشھ وارد م کنترل نامتعادل امکانات نیز بر پروسھ
  گیرد.  کار می ای برای اعمال سلطھ بھ الیگارشی بھ صورت وسیلھ

بیند. از این منظر  ی قدرت و در حال تغییر مداوم می ساالری را از نگاه رابطھ تر اما آن است کھ مردم تر و واقع بینانھ تفسیر کامل
اجتماعی  -ھایی کھ مستقل از طبقات اقتصادی ی پایان است و نھ یک ترکیب ثابت از سازه ھ نقطھدموکراسی بھ خودی خود ن
شناسد اما معتقد است کھ شناسایی حقوق  رسمیت می دست آمده از انتخابات را بھ ھای سیاسی بھ ھستند. این راه گرچھ آزادی

  ساالری نیست.  دموکراتیک بھ تنھایی ضامن ثبات و استمرار مردم

داری بدون کنترل، لزوماً نیروھایی با ھدف مشترک نیستند؛ نھ حتی برای  بندی از این روست کھ دموکراسی و سرمایھ این جمع
یک سیستم لیبرال دموکراسی حداقلی. 

داری فقط شرایطی را برای افزایش تعداد  سرمایھ
حقوق و مزد بگیران و از میان رفتن سرکردگان 

آورد. حقوق و  داری فراھم می پیشاسرمایھ
مزدبگیران البتھ از تعمیق دموکراسی و احترام 

اقتصادی  -بھ حقوق سیاسی، قضایی و اجتماعی
  .برند نفع می

یابی ساختار طبقاتی (طبقھ  مردم ساالری در شکل
در خود) از فرم طبقاتی (طبقھ بر خود) 

داری  ی سرمایھ ضروری است. در یک جامعھ
ماً با قدرت ساالری سیاسی لزو طبقاتی، مردم

عدالتی در تناقض قرار  سیاسی و بی -اجتماعی
ی کار بھ تعمیق  گیرد. بھ ھمین دلیل طبقھ می

ورزد تا عدالت اجتماعی را  دموکراسی اھتمام می
ی کار  دھد کھ طبقھ ھای کارگری نشان می یا بھ نوعی، سوسیال دموکراسی پایدار. مضاف بر این تاریخ جنبش -در آن مستقرسازد

ی کار  ھای طبقھ ی مدنی و تشکل ی دموکراسی پایدار با ایجاد فضای پیشگامی برای جامعھ ین حقیقت واقف است کھ توسعھبر ا
  .شود تسھیل می

 -ھای اجتماعی ساالری ناظر بر آن است کھ دموکراسی یک پروسھ است کھ در آن چالش براین اساس یک تفسیر کامل از مردم
شناسانھ نیست، بلکھ حاصل چالش طبقاتی درون  ای غایت ساالری در ھر جامعھ پیشرفت مردم اقتصادی و سیاسی در غلیانند.

اند. این ھم از این روست کھ دموکراسی داستان روابط طبقاتی و چالش برای توازن و  طبقاتی است کھ در طول تاریخ شکل گرفتھ
ای و حق  مل و سازش میان درخواست برای حقوق تودهچنین شامل تعا ی مردم ساالری ھم اشتراک در قدرت است. و اما پروسھ

نمایندگی برای اقشار تحت سلطھ از یک سو، و خواست نخبگان باالدست بھ حذف و انکار حق طبقات خلقی در آن روند، از 
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تضعیف  ساالری را تقویت، ی تعمیق مردم توانند پروسھ اقتصادی می - سوی دیگر است. بالطبع تعادل نیروھای سیاسی، اجتماعی
  .و یا حتی معکوس نمایند

 
  آنالیز ساختار قدرت طبقاتی، دولتی و فراملیتی

اساس تبادالت مدام بین سھ ساختار قدرت پیچیده حاضر بین  در پروسھ دموکراتیزاسیون، چالش ھای اقتصادی و سیاسی بر
  طبقھ، دولت و قدرت ھای فراملیتی شکل می گیرد.

 
  ساختار قدرت طبقاتی

شود. در جوامع سرمایھ  اقتصادی طبقھ تعریف می-سرمایھ داری، بالطبع ساختار طبقاتی بر اساس منافع اجتماعی در یک جامعھ
توان بھ سرمایھ داری، خرده بورژوازی، طبقھ میانی، طبقھ کار و طبقھ نیروھای مبھم سیاسی تقسیم  داری معاصر طبقات را می

اقتصادی تعریف شده اند: مالکیت ابزار تولید، قدرت - اسھ از منافع اجتماعیکرد. این طبقھ بندی در درجھ اول بر اساس سھ شن
تصمیم گیری در مسائل اقتصادی و تخصص در ارتباط با مراحل تولید. از این روی منافع طبقات میانی و کار ھمیشھ در رابطھ 

اگیری طبقات تحت حاکمیت در سیاست مستقیم با منافع طبقات حاکم و دولت نیستند. حمایت از پروسھ دموکراتیزاسیون و فر
  عمدتاً بھ سطح پذیرش خطر آنان بر طبقات حاکم استوار است.

یک پروسھ دموکراتیزاسیون پایدار بنابراین کاھش نابرابری ھای سیاسی را می طلبد. مشارکت مردمساالرانھ تنھا در صورتی 
نگ، دین و مذھب، قومیت و جنسیت در ساختار قدرت طبقھ تثبیت خواھد شد کھ پاسخی بھ نابرابری ھا در طبقھ، اقتصاد، فرھ

     کار و سازمان ھای دفاع از حقوق بشر شکل گرفتھ باشد.
  

  ساختار قدرت دولتی
در یک پروسھ دموکراتیزاسیون فراگیر، رابطھ دولت با جامعھ نیز در ساختار قدرت مھم است. ساختار دولت خود محصول و 

ھمزمان طبقھ حاکم نیز بر دولت نفوذ دارد کھ عموماً بر چالش ھای طبقاتی بھ نفع طبقھ حاکمھ تحت نفوذ چالش طبقاتی است. 
فرمان می راند. از این روی دولت سرمایھ داری نھ تنھا ابزار دست طبقھ حاکم، کھ یک داور بیطرف در بین طبقات ھم نیست، 

  بلکھ وزنھ تعادل قدرت مابین طبقات و گروه ھای اجتماعی است.

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

تاریخ مداوماً نشان داده است کھ برای دموکراسی ماندگار الزم است کھ استقالل دولت از منافع طبقاتی از طریق نفوذ جامعھ 
مدنی بر آن متعادل گردد. دولت ھایی کھ متمرکزند، ستمگرند، تئوکرات و یا مذھبی اند، بوروکرات یا تحت حاکمیت نظامیان 

  در قدرت با جامعھ مدنی شریک شوند و در نتیجھ حاصل شان یک مردمساالری پایدار نیست.اند، طبیعتاً نمی توانند 
 

  ساختار قدرت فراملیتی
ساختار قدرت فراملیتی رابطھ دولت و طبقات را تحت تاثیر خود می گیرد و سیاست ھای ملی را محدود می نماید. بطور مثال 

ار طبقاتی تاثیر بگذارد. جنگ و تأثیرات ژئوپولتیک می توانند  بھ تأثیر بر وابستگی اقتصادی بھ ملل خارجی می تواند بر ساخت
اتحادھای طبقاتی با حمایت ھای توده ای از بعضی دولت ھا و بی اعتباری دیگران بیانجامند. مضافاً آن کھ سرمایھ فراملیتی 

ھ مردم ساالری شده است. استفاده از آن تحت حاکمیت اسمی دموکراسی بیعدالتی ھای اقتصادی را افزایش داده و مانع توسع
سرمایھ برای گسترش اندازه و نقش نیروھای امنیتی و نظامی بھ توسعھ مردمساالرانھ جامعھ مدنی لطمھ زده و بر رابطھ طبقاتی 

 تأثیر می گذارد.
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  جابجایی تعادل در رابطھ قدرت طبقاتی، دولتی و فراملیتی

آید، باید در ارتباط قدرت تغییراتی پیش آید کھ عدالت اجتماعی را محتمل سازد. در  برای آن کھ یک دموکراسی ماندگار حاصل
حالی کھ سرمایھ داری می تواند امکان تعادل قدرت طبقاتی را با افزودن بھ تعداد کارگران و اقشار میانی باال ببرد، صرفاً تعداد 

  تج نخواھد شد.اعضای این اقشار بھ تنھایی لزوماً بھ یک دموکراسی اجتماعی من

محرومان می توانند بھ جابجایی تعادل قدرت کمک کنند اگر با طبقاتی با منافع مشابھ در عمل مشترک ھمراه شوند. بھ عبارت 
دیگر طبقھ (کار در خود) می تواند بھ طبقھ (کار برای خود) تبدیل شود. این تالش ھا می توانند بر اثر صنعتی شدن، شھر 

سریع و فرم ھای نوین ارتباطات تسھیل گردند. اتحادیھ ھای صنفی، تشکل ھای اجتماعی و احزاب نشینی، ترابری عمومی 
اقتصادی کمک -سیاسی ھم می توانند بھ این جابجایی ھا بعنوان وسیلھ ارتباطی مھمی بین دموکراسی و توسعھ عادالنھ اجتماعی

  نمایند.
اقتصادی را بر پروسھ مردمساالری چنین توضیح - اتحادھای اجتماعی چارلی تیلی چگونگی تأثیر بیعدالتی، سیاست ھای دولتی و

  داده است:
مردمساالری از تغییرات تعاملی در مجموعھ ی سیاست ھای عمومی و شبکھ ھای مالی و کاھش قاطع بیعدالتی ھای اجتماعی 

تماعی است... بدون تغییرات عمده ظھور خواھد کرد کھ بھ نوبھ خود وابستھ بھ مکانیسم ھای تعریف شدنی تغییر در روابط اج
در زمینھ بیعدالتی ھای اجتماعی و شبکھ ھای مالی صرف تغییرات شکلی دولت ھا بھ سوی دموکراسی ناپایدار و غیر ممکن 

 .خواھند بود
بطور خالصھ، یک دموکراسی اجتماعی پایدار تنھا با تغییر تعادل در رابطھ قدرت مابین طبقات، حکومت، جامعھ مدنی و 

اقتصادی - نیروھای فراملیتی بھ نفع محرومان ممکن است؛ چنانچھ در نھایت آنھا نیز از حق انتخاب برابر سیاسی و اجتماعی
برخوردار گردند. از این رو سازمان ھای پیشگام و مستقل جامعھ مدنی مانند احزاب سیاسی، اتحادیھ ھای صنفی طبقھ کار و 

د اقتدار و تحکیم یابند تا در جوامع طبقاتی معاصر مردمساالری فرصت تعمیق داشتھ تشکل ھای زنان، اقوام و دانشجویان بای
  باشد.

برای تغییر در رابطھ قدرت باید بین طبقھ در خود (ساختار طبقھ) و طبقھ برای خود (شکل گیری طبقھ) تفاوت قائل شد. کشور 
توان احزاب کارگری و اتحادیھ ھا و شورا ھای صنفی  ھای زیادی با تعداد مشابھ اعضای طبقھ کار وجود دارند، اما قدرت و

شان قابل قیاس نیستند. بھ عبارت دیگر ساختار طبقھ کار شرط کافی برای ایجاد فضای الزم برای عمل مشترک سیاسی و 
  اقتصادی نیست و  این فضا برای تحکیم مردمساالری و سوسیال دموکراسی ضروری است.

ھای تمامت گرا زندگی می کنند معموال تحت فشار بیشتر اند، زیرا کھ از حقوق تضمین شده از طبقات توده ای کھ تحت حاکمیت 
جملھ برای تجمع و تشکل برخوردار نیستند. آنان روزانھ تحت ستم و فشار از سوی دولت، سیستم قضایی و اداری و مؤسسات 

این ھمانا کنش ھای اندیشمندانھ و طوالنی طبقات توده  سرکوبگر رژیم ھا قرار دارند. حائز اھمیت است کھ در نظر داشتھ باشیم
ای است کھ گاه از نسل ھای متوالی گذر می کند تا باعث تعمیق مردمساالری و پروسھ دموکراتیزاسیون شود. برای مدت ھای 

اما توام با خطا ھای  بسیار طوالنی مردم ایران در دوران اشتباھات تاریخی کسانی زندگی کرده اند کھ دیدگاه ھای ارمانگرایانھ
  بزرگ را بھ ارمغان آورده اند.

 
  کارگران و مردم ساالری در جامعھ مدنی –ب 

جامعھ مدنی ابزاری برای معنی بخشیدن بھ زندگی اجتماعی و بررسی پیچیدگی ھای آن است؛ فضایی مملو از تفاھم، اختالف، 
 قتصادی تفاوت ھای آشکار دارد. برتری و کنترل است، و در فرم متدیک با ساختارھای سیاسی و ا

خود را بوجود آورند و ھژمونی بدیل حاکم  گروه ھای اجتماعی زیردست می توانند تشکل ھای مخالف در جوامع مدنی طبقات و
را تأسیس نمایند. درون سیستم سرمایھ داری جامعھ مدنی را می توان بصورت مجموعھ ای از تشکل ھا، ساختارھا و کنش ھای 

ن سازه ھای اقتصادی و سیاسی حاکم تعریف کرد. بھ طور مثال جامعھ مدنی از ترکیب گسترده سازمان ھای داوطلب بھ حائل میا
شمول اتحادیھ ھای صنفی، کمیتھ ھای کارگری، احزاب سیاسی، محافل مذھبی و جمعیت ھای زنان، جوانان و دانشجویان بوجود 

  و اقتصادی، و ھمزمان قوام یافتھ از سوی آنھا نیز ھست. می آید. جامعھ مدنی وابستھ بھ ساختارھای دولتی

توافق و تضاد است، پذیرش آن اندازه از تضاد و تفاوت کھ بھ   چنانچھ جان ھال مینویسد: "جامعھ مدنی... تعادل پیچیده ی
صادی بھ ما این امکان حداقلی از تفاھم برای ھمزیستی امکان بدھد." بررسی تفاوت در فضاھای جامعھ مدنی، دولت و روابط اقت

تقلیل سازی لیبرال ھا و نولیبرال ھا کھ آن را بھ بازار،  - ١را می دھد تا از فروافتادن در دو قلیل سازی مرسوم پرھیز کنیم: 
نمونھ ماورای چپ کھ ھر کنش دموکراتیک را بھ خدمت گذاری برای دولت  -٢فردگرایی و مالکیت خصوصی تنزل می دھند و 

تعبیر مینماید. مدل ما اما ھم طبقھ و ھم جنبش ھای اجتماعی را بازیگران اصلی در شکل دادن بھ جامعھ مدنی و طبقھ حاکمھ 
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ارزیابی می کند. ھم از این روی تحقیق ما بر آن است کھ در بررسی جامعھ مدنی در ایران بھ ھیچ یک از دو افراط ذکر شده در 
  باال سقوط نکند.

ین باورند کھ جامعھ مدنی خود تحت سلطھ ی اقتصاد سرمایھ داری است. بنابراین آن را مانعی در برخی از چپ ھای ایرانی بر ا
راه رسیدن بھ یک جامعھ با حقوق برابر می بینند و از این روی آن را رد می کنند. این دید منکر این حقیقت است کھ جامعھ 

مدنی نھ تنھا فضای بیعدالتی، سلطھ و رضایت است 
شامل اعتراض و مبارزه نیز ھست. بلکھ ھمچنین 

طبقھ کار می تواند راه خود را برای برونرفت از 
جوامع تحت سلطھ با مبارزه برای دموکراسی 

سیاسی و عدالت اجتماعی، با دست یافتن بھ بھبود 
اقتصادی، و با مبارزه علیھ - در شرایط اجتماعی

سلطھ گران ارتجاعی بیابد. در یک جامعھ سرمایھ 
، ظرفیت طبقھ کار برای تشکل ھای داری صنعتی

صنفی و مبارزه برای بھبود چشمگیر شرایط کار 
   با تداوم دموکراسی ارتباط مستقیم دارد.

خطای فاحش دیگری ھم ممکن است در آن سوی 
طیف ظھور کند و آن این است کھ دفاع و کنش 

برای جامعھ مدنی شکل گیرد بی آن کھ توجھ ویژه 
رگری بشود. این خطای مرگبار جنبش اصالح طلبی در دھھ ھای گذشتھ ایران بوده است. در میانھ و ضروری بھ جنبش ھای کا

گفتمان جامعھ مدنی بھ موضوع روشنفکری و نگرانی ھای عمل گرایانھ تبدیل شد، ھمان گونھ کھ در جریان انتخاب  ٩٠دھھ 
گردید. در این دوران التزام بھ قانون بارھا وسیلھ  خاتمی بھ ریاست جمھوری، "جامعھ مدنی" بھ شعار محوری تبدیل ١٩٩٧سال 

خاتمی و سایر اصالح طلبان پیش کشیده شد. چنانچھ کامروا بطور مثال ذکر می کند: "در موضوع ایران، التزام بھ قانون بھ 
ان دادن بھ سانسور و معنی پایان دستگیری ھای فلھ ای و تھدیدھای متناوب زنان، مردان و جوانان وسیلھ نیروھای امنیتی، و پای

ممیزی، استقالل قوه قضائیھ، امکان حضور مردم در تشکل ھای متنوع اجتماعی بی ترس و واھمھ از انتقام گیری حاکمیت، و 
  نفی قوانین خودکامھ خواھد بود."

التزام بھ قانون تنھا با  اصالح طلبان ایرانی در تعریفشان از جامعھ مدنی عمدتاً تحت تاثیر ھابرماس بودند، آنان باور داشتند کھ
گفتمان منطقی و مدنی قابل دریافت است. بھ این دلیل اصالح طلبان تأکیدشان را بر تبعیت از قانون و گفتگو در درون نخبگان 

حاکمیت قرار دادند و امید داشتند کھ این شیوه عمل بھ نوبھ خود تغییر در رفتار رقبای محافظھ کار و تمامیت خواه سیاسی شان 
ا بھ دنبال داشتھ باشد. با تلفیق ھمبستگی و گفتگو، این تعریف از جامعھ مدنی بھ یک پیروزی غایت شناسانۀ رفتار مدنی ھمراه ر

با ھماھنگی نزدیک بود. اما فاصلھ گیری از ھابرماس در میان اصالح طلبان زمانی شکل می گرفت کھ آنان سازمان ھای 
ودی و غیر خودی تقسیم می کردند. در نتیجھ آنان رفتار ھماھنگ و مدنی و گفتمان پیشگام در جامعھ مدنی را بھ دو بخش خ

سیاسی را تنھا در باره محافظھ کاران و تندروان رقیب شان الزم می دیدند و در باره کل جامعھ نیاز بھ مردمساالری و عدالت 
  اجتماعی را نادیده می انگاشتند.

ی ھای جامعھ مدنی زمانی متبلور می شوند کھ تشکل ھای مستقل، شفاف و دموکرات روایات تاریخی نشان می دھند کھ توانمند
فعال از اتحادیھ ھای صنفی، احزاب سیاسی، جمعیت ھای حقوق بشری، مطبوعات، تجمعات عقیدتی، فدراسیون ھای قومی، 

ز ما می دانیم کھ بدون این سازمان ھای زنان، مدارس، مساجد، کلیساھا و وسایل ارتباط جمعی بوجود آمده باشند. امرو
ساختارھای تعادل ساز در برابر طبقات حاکم و دولت متبوعشان، موفقیت جامعھ مدنی محدود خواھد بود و با سرکوب بھ حاشیھ 

  رانده خواھد شد.

ون اقتصادی و سیاسی جنبش ھای در-اجتماعی در یک محیط اجتماعی، وابستھ بھ توان اجتماعی واقعیت یافتن یک دموکراسی
جامعھ مدنی آن خواھد بود. این البتھ مستلزم تشخیص این اصل است کھ آن کلیت اجتماعی، کھ جامعھ مدنی را شکل می دھد، 

فضائی مشحون از بیعدالتی و تضاد است، و نیز این کھ یک جامعھ مدنی فعال و پویا شاید بیشتر بھ ارتقاء سطح مبارزه سیاسی 
  باشد تا بھ رفتار خوب و گفتمان صرفأ مدنی. در مقابل سیاست دولتی نیاز داشتھ

  

  کارگران در ایران

  انقالب و طبقھ کار در ایران -الف
% نیروی مشغول بکار در ایران بھ طبقھ کار وابستھ بود، نیمی از آنان در مراکزی بھ کار اشتغال ٤٠نزدیک بھ  ١٩٧٦در سال 
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% بود کھ ثلث آن در بخش خصوصی شاغل ٥میانھ در آن زمان فقط نفر کارگر را شامل می شدند. طبقھ  ٥٠داشتند کھ بیش از 
% شان در ٩٩آمدند و  کردند و خرده بورژوا بھ حساب می بود. نزدیک بھ یک سوم کل کارکنان ایرانی برای خودشان کار می

ار اشتغال داشتند. در حرف سنتی مانند کشاورزی، بافت فرش و پارچھ، نجاری، بقالی و رانندگی وسایط نقلیھ وحمل و نقل بھ ک
 بین سرمایھ داران، اکثریت آنان مؤسسات کوچکی داشتند و بھ کارھای سنتی مشغول بودند.

یک انفجار اجتماعی بود،  ١٩٧٩انقالب 
عدالتخواه در تعریف و بوضوح ضد سرمایھ 

داری بویژه نمونھ وابستھ بھ قدرت ھای جھانی. 
ھم  انقالب روند معمولی اوضاع را در جامعھ بھ

ریخت. از ھمھ مھمتر قداست مالکیت و امنیت 
سرمایھ را بھ خطر انداخت، کھ منجر بھ تضعیف 
تولیدات سرمایھ داری و بھم ریختگی شبکھ ھای 
درھم تنیده بازار گردید. این شرایط در عین حال 
برای رشد تولیدکنندگان ُخرد و فعالیت ھایی در 

سطح سرمایھ داری کوچک مؤثر بود. دولت 
می این فرآیند پیچیده و انحطاطی را با اسال

سیاست ھای پوپولیستی خود تشدید می نمود، 
زمانی با تحریک فضای ضد سرمایھ داری و گاه 

با تشویق بھ فعالیت ھای اقتصادی در سطوح 
کوچک خرده فروشی و حتی تولیدی. این سیاست 

   طبقات در ایران و نیروی مولد کار تاثیرات عمده گذاشت.ھا و تغییرات در ساختار اقتصادی و سیاسی بر وزن، شکل و ترکیب 
شمار  ١٩٨٦اولین دھھ بعد از انقالب ھمراه با گام ھای جدی بھ عقب در تولید و سرمایھ داری در ایران بود و در نتیجھ تا سال 

ه بورژوا با میزان % تعداد سابق خود کاھش یافتھ بود. ھمزمان ولی طبقھ خرد٢٥طبقھ کار در بخش خصوصی و دولتی تا 
رشدی دوبرابر میزان رشد نیروی کار (تقریباً بالتمامھ در رشتھ ھای سنتی) افزایش یافت. تعداد سرمایھ گذاران تولیدی کوچک 

دو برابر شده بود. این افزایش اما فقط شامل تولیدی ھای کوچکی می شد کھ دو تا سھ نفر کارگر  ١٩٧٦ھم نسبت بھ سرشماری 
است کھ تولیدات کوچکتر و عمدتاً سنتی نیاز بھ مدیران و متخصصان کم تری داشتند. در این دوران تعداد داشتند. واضح 

تعداد کارمندان دولت بخصوص در  ١٩٨٦تا  ١٩٧٦% افزایش نشان می داد. در بین سالھای ٩٠کارکنان رده میانی دولت تقریبا 
 داد کارکنان زن ھم بطور نسبی و مطلق کاھش چشمگیر یافت.بخش ھای امنیتی نظامی حدوداً یک میلیون اضافھ شد و تع

یک اقتصاد در ھم ریختھ، ماشین دولتی متورم، یک جنگ پرھزینھ، اشباع بازار نفت، تحریم ھای اقتصادی خفھ کننده و جمعیتی 
اکمیت بھ این نتیجھ کھ بسرعت افزایش می یافت ھمھ بھ سقوط اقتصادی ایران منجر شده بود. در سالھای پایان دھھ ھشتاد ح

رسیده بود کھ ادعای حکومت مستضعفان و برنامھ برای رشد اقتصاد اسالمی بیشتر بھ یک سراب و آرزوی شیرین می ماند. با 
زمان برای بریدن از تابوھای انقالبی فرارسید. رئیس جمھوری ھاشمی رفسنجانی با  ١٩٨٩درگذشت آیت هللا خمینی در سال 

سیاست لیبرالیزه کردن اقتصاد با شدت تمام بھ کار سازندگی و  ١٩٩٢الی وارد صحنھ شد. با آغاز سال پرچم رشد اقتصاد لیبر
 نوسازی بازار و مؤسسات اقتصادی آن آغاز کرده بود.

سیاست آزادسازی اقتصادی، اگر واقعیات سیاسی را نادیده بگیریم، ممکن است جذاب بچشم آید. بطور خالصھ چنین می نماید کھ 
اعم از تاثیر نرخ مبادلھ ارز ھای خارجی و کنترل ھای داخلی قیمت  -سیاست تمام محدودیت ھای موجود در بازار اقتصادی این 
را از میان بر می دارد، تا اجازه دھد عرضھ و تقاضا قیمت ھا را تعیین نمایند و درنتیجھ منابع را بھ سمت باالترین پیشنھاد  -ھا 

شود کھ این سیاست تولید را باال خواھد برد، نفع تولید کننده را افزایش خواھد داد و در نتیجھ سرمایھ قیمتھا ھدایت کند. ادعا می 
کھ بیشتر  - گذاری را نیز افزایش داده و کارآفرینی و شرایط اقتصاد را بھبود خواھد بخشید. اما اگر ھمھ چیز خوب پیش رود 

ز یک دوره افزایش تورم، باالرفتن بیکاری، ورشکستگی سرمایھ چنین شرایطی ممکن است پس ا -وقت ھا ھم چنین نیست 
  داران کوچک و تولید کنندگان خرده بورژوا و کاھش درآمد بسیاری از حقوق بگیران اتفاق بیافتد.

زمان زیادی نگذشت تا سیاست آزادسازی اقتصادی ھاشمی رفسنجانی ھدف انتقادات گسترده عمومی قرار گیرد. در دوران 
ھوری رفسنجانی، جمھوری اسالمی برای نخستین بار دریافت کھ نارضایتی ھای گسترده سیاسی مانع سیاست ھای ریاست جم

عمومی آن است. از این رو رفسنجانی راه چرخش در سیاست ھای آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفت. با وجود موفقیت ھای 
مھوری خاتمی ھم ادامھ یافت، روند خودکفایی دھھ آیت هللا خمینی ، کھ تا دوران ریاست ج٩٠محدود آزادسازی اقتصادی در دھھ 

 عمال چرخشی بعکس یافت.  ما این روند را پروسھ غیرخودکفایی نام گذاشتھ ایم.
نرخ رسمی برابری ارز باز ھم اصالح شد، کنترل قیمت ھا عمدتاً برداشتھ شد و برخی از سوبسید ھای دولتی کاستھ و برخی 

ش بھای نفت در این سالھا بھ جریان پیوستۀ واردات انجامید؛ امری کھ آزادسازی ھای محتاطانۀ اقتصادی را حذف شدند. افزای
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ھرکس می توانست اثر مثبت این نوسازی ھا را در اقتصاد ببیند. درصد شاغلین طبقھ کار  ٢٠٠٦مطلوب جلوه می داد. تا سال 
و  ١٩٧٦% در سال ٤% افزایش یافت (از ١٢ت میانی جامعھ بھ )، تعداد اعضای طبقا١٩٧٦% رسید (ھنوز کمتر از ٣٠بھ 
% کاھش یافتھ بود.  بھ این ترتیب در اولین دھھ ٣٦). در ھمین فاصلھ در صد جمعیت ُخرده بورژوازی بھ ١٩٨٦% در سال ٧

 ٦٫٢بھ  ١٩٧٦سال  میلیون در ٣٫٦طبقھ کار ایران با نزول چشمگیری روبرو شد. در دھھ ھای بعد شمار این طبقھ از   انقالب
) گرچھ نسبت جمعیتی آن بھ کل حقوق بگیران ١٩٨٦میلیون در سال  ٢٫٧افزایش یافت (بعد از کاھش بھ  ٢٠٠٦میلیون در 

  کاھش چشم گیر داشت.
با افزایش شمار خرده بورژوازی و طبقھ میانی در میان نیروی کار ھمزمان بود، مضاف بر آن طبقھ کار متفرق تر  این کاھش

بھ ازای ھر کارفرمای بخش خصوصی  ١٩٧٦، چرا کھ حال بیشتر در واحدھای تولیدی کوچکتر اشتغال داشتند. در سال ھم شد
کاھش یافتھ بود. این تغییر کھ ما آن را "نسبت تمرکز" می نامیم  ٣٫١بھ فقط  ٢٠٠٦کارگر وجود داشت. این رقم در سال  ١٦٫٣

م است در نظر داشتھ باشیم کھ این افزایش تفرق بیشتر در تولیدات سرمایھ داری در کل نشان دھنده تفرق در طبقھ کار است. الز
خرد دیده می شود. اما بیش از نیمی از کارگران در صنایع بزرگ تولیدی کارمی کنند کھ یا دولتی اند یا خصوصی و بیش از 

یشتر اعضای ھمین قشر طیقھ کار اند. % نیروی کار) ھم ب٢٠% تا ١٥نفر حقوق بگیر دارند. در ضمن عمده ی بیکاران ( ٥٠
از سوی دیگر در بازار کار ایران تعداد عمده ای از خرده بورژوازی یا تولیدگران و فروشندگان خرد و دستفروشان محلی ھم بھ 

ات شکلی جزء بیکاران اند اما چون در سیستم تأمین اجتماعی عضو نیستند، بھ حساب نمی آیند. این دستفروشان کاالھا و خدم
  مختلف، کھ بھ سختی نیاز زندگی خود و خانواده شان را تامین می کنند، در عمل جزء طبقھ کار بحساب می آیند.

 ھای کارگری ب: قانون کار و سازمان

 ھای دولتی یا مستقل کارگری تشکل -١
زمان  بودند. آن دوران اما ھم در دوران انقالبی و چندین ماه پس از آن، برای مدت کوتاھی کارگران ایران از آزادی برخوردار

ھای کارگری  ھا و تشکل تمام اتحادیھ ١٩٨١ھای اقتصادی. تا سال  بود با دوران برزخی انقالب و توقف بیشتر صنایع و فعالیت
ی فعاالن جنبش کارگری در دوران انقالب و بعد از آن تشکیل  کھ ھمھ بھ وسیلھ»ی کارگر خانھ«مستقل و غیر مذھبی از جملھ 

شان  ھا بعداً تصرف یا تعطیل شدند و جای بودند، با زور بھ کنترل نیروھای فشار مذھبی طرفدار دولت درآمدند. این سازمان شده
ی جدید اسالمی  ی این شوراھای کار اسالمی، مؤسسھ با حمایت دولتی گرفتند. در فراز شبکھ» شوراھای اسالمی کار«را 
ھای کارگری را گرفت و تدریجاً بھ  ی کارگر رأساً جایگاه فدراسیون اتحادیھ ب خانھقرار گرفت. بھ این ترتی» ی کارگر خانھ«

ھای مالی و پشتیبانی دولتی وابستھ  گیرد، بھ کمک ی کارگر با وجودی کھ حق عضویت می امپراطوری کارگران تبدیل شد. خانھ
در توزیع » اسکان«و تولیدی و دیگری  در توزیع مواد غذایی» امکان«است کھ و از نظارت بر دو شرکت بزرگ تعاونی 

  .شود مسکن کارگری تامین می
ھای دولتی شوراھای  شوند، تشکل ھای کارگری کھ در قانون کار اسالمی بھ رسمیت شناختھ می در حال حاضر تنھا تشکل

وجود نداشتھ باشند،  اند. در مناطقی ھم کھ شوراھای اسالمی کار ی آنان ی زیر مجموعھ ھای وابستھ اسالمی کار و سازمان
  .ی کارگر برسد اند کھ باید بھ تأیید وزارت کار و امور اجتماعی و خانھ ھای صنفی کارگران مجاز بھ تشکیل انجمن

توانند برای کارفرمایان و کارگران ھردو تشکیل شوند.  ھای صنفی می قانون کار، شوراھای کار و انجمن ١٣١ی  بر اساس ماده
ھا برای کارکنان ایجاد  تشکل تابحال اما فقط این

ویژه در بخش خصوصی،  اند. کارکنان، بھ شده
ھای صنفی را بھ  اند کھ این انجمن مجبور شده

ھایی با  عنوان بخشی از سیستم کاری در مکان
ی خود  کارمند، بپذیرند کھ بھ نوبھ ٣۵بیش از 

اند.  ی کارگر قرار گرفتھ تحت چتر حمایتی خانھ
ن است کھ در قانون کار ی جالب توجھ آ نکتھ

صنفی نیامده است و » ھای اتحادیھ«ایران نامی از 
صنفی نام برده شده است. » ھای انجمن«فقط از 

ھم » اعتصاب«ی  قانون کار از بھ کار بردن کلمھ
بھ کاھش  ١۴٢ی  پرھیز نموده است، ولی در ماده

ھا اشاره  سرعت کار و یا بھ توقف کار در کارگاه
  .شده است

گردد. با  ھای حکومتی برمی کار بازاری در دستگاه ھا در تأمین حقوق کارگران بیشتر بھ حضور و نفوذ اقشار محافظھ کاستیاین 
ھای  شوند. بحران رو می ی عوامل دولتی روبھ گرانھ گیرند و با اقدامات خشن و سرکوب ھا شکل می این وجود، اعتصاب

دالیل  ھا بھ ری کارگران را تحت فشار قرار داده است. با تعطیل شدن کارخانھاقتصادی، نرخ باالی تورم و نرخ باالی بیکا



 

   ۴۶ز ا ۴٠صفحۀ   

افتد. استفاده از  ھا بھ تاخیر می اند و پرداخت حقوق کارگران ماه ھا پایین مختلف، امنیت شغلی دائما در حال نزول است. حقوق
کنند، رو بھ افزایش است.  مودن اخراج محروم میقراردادھای استخدام موقت کھ کارگران را از منافع شغلی، از جملھ محدود ن

ھای حیاتی زندگی محدود  ھای کارگری، آنان را بھ موقعیت دفاعی و درخواست سرکوب دولتی کارگران ھنگام برخورد با چالش
  .نموده است

 کارگران و حاکمیت اسالمی -٢
ھای سیاسی و  مات عمیق دید. تقریباً تمام سازمانھای دولتی نگاه بھ درون، صد ی خمینی، اقتصاد ایران از سیاست در دھھ
دنبال درگذشت  دولتی تصرف درآمدند. در عین حال بھ ھای دولتی و نیمھ ی مدنی یا کامالً نابود شدند و یا بھ تصرف ارگان جامعھ

تصاد پساانقالبی، بھ پذیر گردید. تالش برای نرمالیزه کردن اق ھای کارگری بھ مرور امکان فعالیت تشکل ١٩٨٩خمینی در سال 
ی کار افزود. اضافھ بر این، محمد خاتمی کھ برای  ی میانی و طبقھ ھای درونی خاتمھ داد و بھ افزایش تعداد اعضای طبقھ نگاه

ھای فرھنگی در انتخابات شرکت کرد، در بازگشایی فضای سیاسی عمیقاً  بر اساس شعار آزادی ١٩٩٧ریاست جمھوری در سال 
کار قرار داشت. خاتمی در ھشت سال ریاست جمھوری خود،  شدت مورد تھاجم نیروھای محافظھ کھ بھ جود آنمؤثر بود؛ با و
عنوان اھداف اصلی دولت خود حفظ کرد و ادامھ داد. در ھمین دوران فعاالن کارگری و  چنان بھ ی مدنی را ھم پیشبرد جامعھ

گاه در لباس  کاران  در بسیج کارگران دست یابند. در عین حال محافظھھایی  ھای پیشرو و مستقل آنان توانستند بھ پیشرفت تشکل
ھا برای  ھای کارگران برای بسیج نیرو حملھ کردند. محدودیت گاه در لباس عوامل غیررسمی فشار، بھ تالش  نیروھای امنیتی و

  .نژاد شدت بیشتری یافت ی مدنی با شروع دولت احمدی فعاالن جنبش کارگری و جامعھ

ت کار و امور اجتماعی اتحادیھ ھای مستقل کارگری را برسمیت نمی شناسد و بھ آنان اجازه تشکل نمی دھد. از سال وزار
٢٠٠٥ii  بھ این طرف خانھ کارگر با حمالت قانونی و غیر قانونی بھ اجتماعات کارگری مستقل وسیلھ عوامل رسمی و غیر

غیر ممکن نموده است. رھبران چنین اتحادیھ ھایی بھ زندان فرستاده  رسمی خود تشکیل اتحادیھ ھای صنفی را وسیلھ کارگران
اعضای  ٢٠٠٥شده و خانواده ھایشان ھم تھدید شده اند و گاه مورد ضرب و جرح قرار گرفتھ اند. بطور مثال در نھم ماه مھ 

ده اند بھ تجمع اتحادیھ مستقل اتحادیھ رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران کھ عضو خانھ کارگر و شورای اسالمی کار بو
رانندگان اتوبوس تھران  حملھ کردند. این واقعھ بھ دستگیری رھبران و مسئوالن اتحادیھ فوق الذکر انجامید و حتی شخصی با 

   تیغ صورت یکی از مسئولین اتحادیھ و زبان او را مجروح نمود.
ای صنفی را توسعھ دھد، از آن رو کھ مایل اند تشکل ھایی با اصالح طلبان بھ خانھ کارگر فشار می آورند کھ تشکیل انجمن ھ

نام و شکل جدید جای "خانھ کارگر" و شوراھای اسالمی کار را، کھ دیگر در میان کارگران اعتباری ندارند، بگیرند. اصالح 
بھبود بخشند. این  International Labor Office (ILO)طلبان ھمچنین دوست دارند رابطھ شان را با سازمان بین المللی کار 

  سازمان در بررسی وضعیت کارگران در ایران "خانھ کارگر" را بعنوان یک تشکل وابستھ بھ دولت شناسایی کرده است.
جمھوری اسالمی ایران مصوبات کنوانسیون 

آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندھی شماره 
و کنوانسیون آزادی سازماندھی  ١٩٤٨مورخ  ٨٧

 ٩٨جمعی کارگران مصوب شماره و قرارداد 
را بھ رسمیت نشناختھ و آن ھا را  ١٩٤٩مورخ 

امضا نکرده است. پذیرش این کنوانسیون ھا 
تغییرات جدی در فصل ششم قانون کار را 

ضروری می سازد کھ بالنتیجھ منجر بھ پذیرش 
رسمی التحادیھ ھای مستقل صنفی خواھد شد. 

را قبل از خاتمی تصمیم داشت این کنوانسیون ھا 
پایان دوره ریاست جمھوری خود رسماً بپذیرد اما 
"خانھ کارگر" موفق شد سد راه این پروسھ شده و 

کاندیدای  ٢٠٠٥آن را متوقف کند. بعدھا در سال 
اصالح طلبان تشکیل انجمن ھای صنفی مستقل را 

شت. کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ ھای کارگری بعنوان بخشی از اھداف انتخاباتی خود تبلیغ کرد ولی در انتخابات موفقیت ندا
International Trade Union Confederation (ITUC)  ھم از وضعیت حقوق بشر و حقوق اتحادیھ ھا در ایران انتقاد

  کرده است.
ئیس جمھور اسبق ھاشمی رفسنجانی و حزب مدیریت فعلی "خانھ کارگر"، از جملھ دبیرکل آن علیرضا محجوب، از نزدیکان ر

طرفدار بازار آزاد وی کارگزاران سازندگی است. ھمچنین بعنوان نماینده مجلس شورای اسالمی، محجوب رئیس کمیتھ کار در 
او نماینده کارگران و مشاور کارگری میرحسین موسوی نخست وزیر و رئیس  ١٩٩٧تا سال  ١٩٨٢مجلس نیز ھست. از 

رفسنجانی بود. باتوجھ بھ این کھ محجوب معروف است کھ آشکارا در طی سی سال گذشتھ علیھ جنبش کارگری جمھور ھاشمی 
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جزو  ١٩٩٠سکوالر و غیر مذھبی فعال بوده است، بویژه در سالھای اول انقالب، طنزآلود است کھ بدانیم محجوب در پایان دھھ 
  سیاسی بود کھ مجمع مشترک اصالح طلبان را تشکیل می دادند. مؤسسین مؤثر حزب اسالمی کار بود کھ یکی از ھیجده تشکل

از سوی دیگر رابطھ بین علیرضا محجوب و احمدی نژاد چندان خوب نیست. احمدی نژاد نمی تواند از نزدیکی محجوب بھ 
ه باشد تا ھاشمی رفسنجانی و اصالح طلبان اسالمی چشم پوشی کند. در ھمین زمینھ دولت احمدی نژاد بنظر می رسد اماد

نمایندگان خود را بھ راس رھبری شوراھای اسالمی کار ارتقاء دھد و از نفوذ "خانھ کارگر" بکاھد. احمدی نژاد در این ھدف 
نسبتاً موفق بوده است و "خانھ کارگر" در نتیجھ اختالفات احمدی نژاد و محجوب موقعیت خود را در دریافت حمایت دولتی از 

دولت احمدی نژاد مایل است رسماً رابطھ شوراھای اسالمی کار را با خانھ کارگر قطع کرده و تحت دست داده است. نتیجتاً 
عنوان غیر سیاسی کردن کارگاه ھا و محیط ھای کارگری، شوراھای اسالمی را تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی 

تقل و سکوالر کارگری تشکیل شوند و نھ مایل است درآورد. این نشان می دھد کھ دولت احمدی نژاد نھ مایل است شوراھای مس
اجازه دھد شوراھا و شبکھ تشکل ھای تحت الحمایھ دولت زیر نفوذ خانھ کارگر باشند. احمدی نژاد دائما خانھ کارگر را بھ اتھام 

  سیاسی کاری و فعالیت سیاسی در محیط ھای کار ھدف انتقاد قرار می دھد.

شکست در مبارزه برای احقاق حقوق کارگران، مورد انتقاد اعضای اتحادیھ ھای صنفی  "خانھ کارگر" و محجوب، در اثر
کارگری ھم قرار دارند. نفوذ مذھبی آن نیز در میان اعضای جوان برد چندانی ندارد و پیشرفت اتحادیھ ھای مستقل "خانھ 

ارگر" نیز بھ رابطھ بین شوراھای اسالمی کار کارگر" را بھ یک تشکل بیفایده تبدیل کرده است. در این شرایط رھبری "خانھ ک
و "خانھ کارگر" نگاھی تازه پیدا کرده است. "خانھ کارگر" در این راستا اخیرا تمایلی ھم بھ اھمیت فرم ھای جدیدی از اتحادیھ 

جود "خانھ ھای صنفی نشان داده است، در حالی کھ از سیاست ھای ضد کارگری دولت احمدی نژاد انتقاد می کند. با این و
کارگر" ھمچنان از امکانات و توان وسیع اداری، اقتصادی و مدیریتی برخوردار است. در عین حال گرچھ محجوب امیدوار 

است کھ اختالف بین دولت و "خانھ کارگر" را ترمیم کند و آن را بھ اختالفات درونی اقشار مختلف درون رژیم جمھوری 
 ای کشیدن تمام تشکل ھای کارگری بھ زیر کنترل مستقیم دولت غیر قابل انکار است.اسالمی کاھش دھد، سعی احمدی نژاد بر

 ظھور تشکل ھای مستقل کارگری  -٣
شاھد موج خودباوری در میان  ٢٠٠٠آغاز دھھ 

فعاالن کارگری و روشنفکران بود، کھ بھ گسترش 
ترجمھ ھای فراوان از کتاب ھای مختلف در باره 

دیگر و انتشار جنبش ھای کارگری کشورھای 
کتاب ھا و مقاالت زیادی در باره جنبش ھای 
اجتماعی، اتحادیھ ھای صنفی، جامعھ مدنی، 

سیاست و فلسفھ نیز انجامید. ھمزمان تعداد 
اعتصاب ھای کارگری برای وضعیت اقتصادی و 

شرایط کار افزایش یافت. کارگران در بخش 
خصوصی و دولتی و خدمات بھ اعتراض برای 

وق عقب مانده و قراردادھای سفید امضا دریافت حق
و قرارداد ھای موقت دست می زدند (کھ در 

مؤسسات تولیدی و اقتصادی ایران شایع است)، با 
این درخواست کھ دولت و کارفرمایان بھ قانون 
کار احترام بگذارند و آن را اجرا کنند. بیشترین 
تظاھرات و اعتراض ھا اما در مورد اخراج ھا 

اضای بازگشت بھ کار. با این حال این بود با تق
اعتراضات و اعتصابات صلح آمیز توسط نیروھای امنیتی با خشونت مواجھ می شدند. در بیشتر مواقع اصالح طلبان اسالمی در 

دولت خاتمی قادر نبودند و یا نمی خواستند مانع برخوردھای خشونت آمیز نیروھای امنیتی انتظامی با کارگران معترض در 
  تصاب ھای صلح آمیزشوند.اع

برخی از اتفاقات سالھای اخیر برخورد وحشیانھ نیروھای امنیتی را با تظاھرات صلح آمیز جنبش کارگری نشان می دھد. در ماه 
کارگران کارخانھ لباسدوزی جامکو و تولید کفش شادپور در حال اعتراض برای دریافت حقوق عقب مانده شان در  ٢٠٠١ژوئیھ 

یک سوم معلمان در اصفھان بھ اعالم  ٢٠٠٤ھدف حملھ خشونت بار نیروھای امنیتی انتظامی قرار گرفتند. در سال مقابل مجلس 
اعتصاب از سوی یکی از رھبران انجمن اسالمی معلمان پیوستند کھ او بعداً دستگیر شد. معلمان خواستار پرداخت حقوق 

مدرسھ در اصفھان و سیصد مدرسھ در تھران بھ دنبال این  ٨٠٠  معوقشان و افزایش حقوق برای جبران تورم موجود بودند.
% کل معلمان ایران را ٨٠اعتصاب تعطیل شدند. این اقدام بھ خودی خود نشان دھنده شگفت انگیزی از مشارکت زنان بود کھ 

   تشکیل می دھند.
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بھ تحصن و اعتصاب دست زدند. این ھمچنین کارگران ساختمانی در کارخانھ ذوب مس در خاتون آباد کرمان  ٢٠٠٤در سال 
کارگاه وسیلھ یک کمپانی دست دوم چینی زیر قرارداد با کمپانی صنایع ملی مس ایران اداره می شد. کارگران ساختمانی بھ عدم 

نواده اجرای قول و قرار ھای اولیھ کارفرما اعتراض داشتند کھ قرار بود ایشان را با تکمیل پروژه بھ استخدام دائم درآورد. خا
ام ژانویھ کھ مصادف با ھشتمین روز تحصن بود، نیروھای امنیتی بھ ٢٤کارگران نیز بھ آنان در تحصن پیوستھ بودند. در 

  نفر زخمی و بسیاری ھم دستگیر شدند. ٣٠٠نفر بقتل رسیدند،  ٤کارگران و خانواده شان حملھ کردند. در جریان این خشونت ھا 

باالگرفتن و تشدید جنبش اعتراضی کارگران شد. معدود کمیتھ ھای کارگری مستقل کھ در  وقایع تأسفبار خاتون آباد باعث
تشکیل شده بودند، فعال تر و پرسروصداتر شدند و در ماه ھای بعد تعداد بیشتری از این کمیتھ ھای  ٢٠٠٠سالھای آغازین 

وھی از دوزندگان، نانوایان و کارگران کوره در سقز کردستان گر ٢٠٠٤مستقل در کارگاه ھای بزرگتر پا گرفتند. در آغاز 
پزخانھ ھا مشترکاً شورایی را تشکیل دادند. بھ دنبال ارتباط با فعاالن کارگری در تھران و پنج شھر دیگر مذاکرات محرمانھ ای 

  صورت گرفت و توافق شد کھ در روز اول ماه مھ در ھر ھفت شھر تظاھرات ویژه ای صورت گیرد.
کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران و حومھ بھ تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و  ٢٠٠٥در ماه مھ 

حومھ بھ عنوان یک اتحادیھ مستقل کارگری دست زدند. این تالش با تشکیل سندیکای کارگران تصفیھ شکر ھفت تپھ و فعالیت 
چندین کمیتھ نیز بوجود امدند تا بھ راه اندازی سندیکاھای  ت.مجدد اتحادیھ صنفی آھنکاران و برقکاران کرمانشاه ادامھ یاف

کارگری در حال تولد و یا تعطیل شده قبلی بپردازند. در این بین جامعھ آزاد کارگران ایران، ھیئت مدیره مؤسس سندیکای 
ای مختلفی ھم توسط آھنگران و کارگران مکانیک، ھیئت مدیره مؤسس سندیکای کارگران نقاش از آن جملھ بودند. کمیتھ ھ

فعاالن جنبش کارگری ایجاد شده بودند، تا از سندیکا ھا و اتحادیھ ھای مستقل در حال بازگشایی حمایت کنند و با اتحادیھ ھای 
 موجود در اکسیون ھای مختلف مشاورت نمایند و ھماھنگی بین آنان و سایر تشکل ھای جامعھ مدنی را ھدایت کنند.

ارگری در دفاع از حقوق کارگران از جملھ حق اعتصاب و حق تشکیل اتحادیھ ھا و سندیکاھای مستقل و بیشتر این کمیتھ ھای ک
انتخاب مدیران خود فعال بودند. کمیتھ ھایی ھم ھستند کھ با کارگران مزدبگیر مخالف اند و خواھان تشکیل شوراھای انقالبی 

نماھا و نشریاتی را ایجاد کرده اند کھ از اطالعاتشان در تھیھ این کار اند. کمیتھ ھای کارگری ھمواره بولتن ھای خبری و تار
  مقالھ استفاده شده است.

روز اول ماه مھ، روز جھانی کارگران، ماھیتاً ھمبستگی کارگران ایرانی را، کھ برای مدت ھای مدید تحت فشار حکومت ھا 
سرکوب نیروھای امنیتی و سایر گروه ھای فشار حکومتی بوده اند، ھمواره استحکام بخشیده است. در سال ھای اخیر اما تحت 

مراسم روز اول ماه مھ با حملھ عناصر فشار و دستگیری کارگران و فعالین جنبش کارگری ھمراه بوده است. کنفدراسیون ھای 
از کنفدراسیون بین المللی بین المللی کار مؤکداً ھمبستگی خود را با سرنوشت کارگران ایرانی ابراز داشتھ اند کھ از آن جملھ باید 

و کنفدراسیون بین المللی سندیکاھای کارگری  International Trade Union Confederation (ITUC)اتحادیھ ھای صنفی 
International Syndical Confederation (CSI) .نام برد  

 

 مباحثات معاصر در تشکل ھای کارگری ایران
مل باعث شده است کھ رھبری خانھ کارگر بھ تجدید نظر در مواضع قدیمی خود بپردازد و استراتژی جدیدی را اتخاذ دو عا
) رشد درخواست کارگران برای تأسیس اتحادیھ ھای مستقل کارگری علیرغم فشار دولت و اقدامات سرکوبگرانھ علیھ ١نماید. 

کاستن از قدرت تشکیالتی خانھ کارگر در مقابل شوراھای اسالمی کار.  ) تالش دولت احمدی نژاد در٢این خواست عمومی، و 
سھیال جلودارزاده یک عضو اصالح طلب مجالس پنجم، ششم و ھفتم، و یکی از اعضای رھبری خانھ کارگر و از مؤسسان 

ارچھ شوراھای اسالمی حزب اسالمی کار مشخصاً معتقد است کھ خانھ کارگر باید بھ جدیت درباره بدیل ھای سیستم و مدل یکپ
کار چاره ای بیندیشد. وی ھمچنین مایل است اتحادیھ ھایی برای کارگران زن ھم ایجاد کند. موضعگیری جلودارزاده و موقعیتی 

کھ داشتھ نشان می دھد کھ ترتیبات کنونی در تشکل ھای دولتی و نیمھ دولتی بھ روزھای پایانی خود نزدیک شده اند و از این رو 
  رگر از ھر سو مورد اعتراض است.خانھ کا

احمدی نژاد و اطرافیانش در جمھوری اسالمی ھیچ دلیلی نمی بینند کھ یک تشکل کارگری را با کوچکترین استقالل عملی در 
محیط شوراھای اسالمی کار تحمل کنند کھ خود نشانھ ای از دوران انقالبی آغاز جمھوری اسالمی است. شوراھای اسالمی کار 

بوجود آمدند کھ در مقابل شوراھای خودانگیختھ و مردم بنیاد بایستند کھ در دوران شور انقالبی ظاھر شده بودند. در  برای آن
دیدگاه احمدی نژاد شوراھای کارگری و خانھ کارگر ھمھ باید از میان برداشتھ شوند. آنان معتقدند کھ رابطھ نزدیک بین اصالح 

ی اسالمی کار و مجتمع آنھا در خانھ کارگر دلیل کافی برای ضرورت اقدام سریع جھت طلبان (حتی جناح راست آن) و شوراھا
    از بین بردن خانھ کارگر است.

خانھ کارگر و شبکھ موجود شوراھای اسالمی کار ھمزمان تحت فشار حقیقی و افزاینده از سوی تشکل ھای مستقل کارگری و 
فعاالن در تشکل ھای مستقل کارگری و حمایت ھای قابل اعتنای روشنفکران، در طول دھھ گذشتھ تالش  سندیکاھای مستقل اند.

دانشجویان و فرھیختگان دانشگاھی، زنان و سازمان ھای پیشگام جامعھ مدنی از آنان در تاریخ جنبش کارگری ایران بی سابقھ 
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لی کارگری دریافت کرده اند نیز بھ توان بوده است. حمایت ھایی کھ این فعاالن و رھبران زندانی شان از سازمان ھای بین المل
این کنش ھا افزوده است. واضح است کھ آینده بھ تشکل ھای مستقل کارگری تعلق دارد کھ سازمان ھای دولتی و تشکل ھای 

 تحت الحمایھ دولت را رد می کنند. این بخش از فعاالن کارگری علیرغم دیدگاه روشنفکرانھ و سکوالر خویش، در ایدئولوژی و
  خواستگاه سیاسی یک رنگ نیست.

  چھار تمایل برای اصالح در جنبش کارگری ایران - الف
دھھ اخیر شاھد مباحثات عمدتاً دوستانھ و مدنی در میان فعاالن پایدار و جدی جنبش کارگری وابستھ بھ تشکل ھا و کمیتھ ھای 

چھ جنبش کارگری در ایران بوده است. دیدگاه ھای کارگری متفاوتی در ایران بوده است. این رفتار در تضاد مشخص با تاریخ
) اصالح از باال برای ١موجود برای استقالل تشکل ھای کارگری در جنبش را می توان بھ چھار تمایل مشخص تقسیم کرد. 

د اتحادیھ ) آزمایش جنبش اجتماعی برای ایجا٣) فشار از پایین برای ایجاد اتحادیھ ھای مستقل، ٢اتحادیھ ھای مستقل کارگری، 
) شورا ھا و کمیتھ ھای انقالبی کارگران. در حال حاضر تمام ٤ھای مستقل و در کنترل گرفتن دوباره فضای عمومی و خیابان، و 

  این مباحثات علیرغم فشار ھای سرکوبگرانھ حاکم و سانسور افکار عمومی بھ وضوح جریان دارند.

 اصالح از باال برای اتحادیھ ھای صنفی مستقل -١
ش اول (اصالح از باال) انتظار دارد کھ با مذاکره با نمایندگان شوراھای اسالمی کارگران و مسئوالن خانھ کارگر بتواند گرای

اصالحاتی را در درون تشکل ھای موجود ایجاد کند و ھمزمان خواھان افزایش فشارھا از طریق مجامع بین المللی کارگری مانند 
تغییر و اصالح در شبکھ شوراھای اسالمی، اتحادیھ ھا و سندیکاھا و انجمن ھا در درون  ) برایILOسازمان بین المللی کار (

  جنبش موجود است. بنابراین بسیج کارگران برای تشکیل اتحادیھ ھای مستقل جزئی از برنامھ کاری این گرایش نیست. 
این دیدگاه در بین کارگران قبل از ظھور و اوج 

ان زیادی طرفدار ٢٠٠٩جنبش سبز در سال 
داشت و بدیل مناسبی برای وضع موجود تلقی می 

شد. اما تمایل کارگران بھ این مدل با افزایش 
مشکالت اقتصادی و بحران ھای سیاسی بعد از 
جنبش سبز محدود شده است. کارگران جوان کھ 

در جنبش ھای اجتماعی شرکت داشتھ اند و عمدتاً 
اند، با بینش ھا و احزاب سیاسی چپ در ارتباط 

دیگر تمایلی بھ این بدیل ندارند. این جمع بزرگ و 
در حال رشد نیروی کارگری کھ تحصیل کرده و 
فارغ از کولھ بار ایدئولوژی ھای دوران انقالب 

است، بھ فعالین جنبش سبز نزدیک است، از 
رھبران آن پشتیبانی می کند و از آنان پیروی 

دارد. این بخش از جنبش کارگری و شوراھای 
سالمی کار موجود بدنبال یافتن بدیل تازه ای ا

برای نظام فعلی و سیستم موجود است و خانھ 
  کارگر در حال حاضر بیشتر نگران از دست دادن ھمین گروه است.

  
 فشار از پایین برای اتحادیھ ھای مستقل   -٢

دوم (فشار از پایین برای اتحادیھ ھای  بسیاری از اتحادیھ ھای مستقل موجود و کمیتھ ھای فعالین جنبش کارگری چپ بھ بدیل
مستقل) بیشتر عالقھ دارند. استراتژی این گروه تشکیل اتحادیھ ھایی از پائین و در عین حال فشار از باال از طریق سازمان ھا و 

ن فدراسیون ھای بین المللی کارگران و افشای سیاست ھای ضد کارگری جمھوری اسالمی ایران است. تشکل مورد نظر ای
استراتژی در شرایط امروز اما ھمچنان تشکیل اتحادیھ ھای صنفی است. اما این گرایش ھنوز موفق بھ ایجاد اتحادیھ ھای بدیل 

مورد نظرش در شرایط سرکوب سیاسی ایران نشده است. سوالی کھ ھنوز بھ آن پاسخ نداده، این است کھ اتحادیھ مورد نظر تمام 
س تخصص حرفھ ای باشد یا کال صنف محور باشد. این گرایش ھمچنین مشخص نکرده کھ یک صنعت را پوشش دھد یا بر اسا

  چگونھ می خواھد کارگران را بسیج کند و خواستھ و شعار محوری اش چیست.



 

   ۴۶ز ا ۴۴صفحۀ   

 ٢٠١٠پوستر بھ مناسبت روز اول ماه مھ سال 

این گرایش در آغاز محتاط بود و درباره جنبش سبز ھم مواضعی دوپھلو داشت. اما بزودی دید غالب در گرایش با جنبش سبز 
د و از آن بطور مشروط حمایت نمود و مشارکت فردی در آن را مجاز دانست. دلیل عدم تمایل بھ حمایت صریح از مالیم ش

جنبش سبز ھم حضور نمایندگان اصالح طلب در رھبری خانھ کارگر بود کھ این گرایش با آن مخالف است. یک دلیل دیگر این 
نبش کارگری بود. بطور مشخص در دھھ ھای اخیر بسیاری از سیاست درنگ ھم حمایت توام با احتیاط رھبران جنبش سبز از ج

ھای کارگرستیز جمھوری اسالمی زمانی تصویب شده اند کھ ھمین اصالح طلبان سکان قدرت را در دست داشتھ اند، خاتمی در 
ریاست جمھوری، موسوی در نخست وزیری و 

  کروبی در ریاست مجلس اسالمی.

ل مستقل کارگری ، ده تشک٢٠١٠در اول ماه مھ 
ایرانی متعلق بھ دو گرایش پیشگفتھ خواستھ ھاشان 

را برای اولین بار در قطعنامھ ای منتشر کردند. 
ھمزمان گروه ھای بیشتری از کارگران و تشکل 

ھای جامعھ مدنی مانند کارگران خودروسازی 
ایران خودرو، کانون نویسندگان ایران، فعالین 

ز مؤسسات حقوق بشر ایران، و شبکھ ای ا
کارگری دیگر از این قطعنامھ با صدور بیانیھ 

ھایی حمایت کردند. این قطعنامھ پانزده خواستھ را 
درارتباط با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

مطرح کرد و مواضع گروه را نھ فقط در باره 
خواستھ ھای کارگری بلکھ حتی خواستھ ھای 

  داشت.جنبش دموکراتیک اجتماعی در ایران بیان 
قطعنامھ ھمچنین بر تأسیس تشکل ھای مستقل کارگری، حق اعتصاب، پرداخت فوری حقوق معوقھ، توقف فوری اخراج ھا و 
استخدام کارکنان با قراردادھای موقت و سفید امضا تأکید می نماید. بیانیھ ھمچنین خواستار آزادی بیان، لغو مجازات اعدام و 

ن شده است. قطعنامھ با کانون ھای معلمان، پرستاران وسایر جوامع کارگری اعالم ھمبستگی توقف قوانین تبعیض آمیز علیھ زنا
کرده بود. اضافھ بر آن از کارگران جھان در مبارزه با شرایط سخت ناشی از سرمایھ داری نیز حمایت شده بود و علیھ تبعیض 

  .بر کارگران مھاجر و پناھندگان افغان در ایران اعالم موضع شده بود
 
 جنبش اجتماعی اتحادیھ ھا و بازپسگیری خیابان و فضای عمومی   -٣

سومین گرایش در میان فعاالن کارگری، جنبش اجتماعی اتحادیھ ھا برای بازپسگیری فضای عمومی و خیابان است. این دیدگاه 
نبش ھا و تشکل ھای کارگری بر تجربھ ھای اخیر جوامع پیشرفتھ صنعتی استوار است. این گرایش از حل شدن اتحادیھ ھا، ج

در مجموعھ گسترده تری از جنبش ھای اجتماعی برای بھبود عدالت اجتماعی و اقتصادی در کل جامعھ دفاع می کند. ھم از این 
رو از ایجاد شبکھ گسترده ھمبستگی اتحادیھ ھای کارگری با سایر اتحادیھ ھا و بخش ھای مختلف جامعھ مدنی دفاع می کند کھ 

منافع مشترک عدالت اجتماعی، دموکراسی، ضد جنگ، و ھر خواست دیگری کھ بر دفاع از حقوق زنان، جوانان و  حول محور
اقلیت ھای قومی و نژادی استوار باشد. این گرایش بوضوح بھ نزدیکی با جنبش سبز، چھ بھ صورت مستقیم و چھ غیر مستقیم، 

  با دو گرایش پیشگفتھ ھمراه است.
  
 ھ ھای انقالبی کارگرانشوراھا و کمیت   -٤

چھارمین گرایش در مخالفت با سھ گرایش پیشین است و با نگاه تحقیر آمیزی سھ گرایش دیگر را رویزیونیسم در جنبش چپ می 
خواند. این گرایش خواھان تشکیل شوراھا و کمیتھ ھای انقالبی در کارخانھ ھا و محل کار است و فرض را بر این می گذارد کھ 

ایط انقالبی حاکم است. خواست ھای موضعی آن از جملھ توقف کامل مزدبگیری است. این گرایش مدعی است کھ در ایران شر
نیروی کار در ایران شامل تمام حقوق بگیران، مزدبگیران، بیکاران و خرده بورژوازی یا بطور خالصھ اکثریت جامعھ است. 

  مزدبگیری کامالً ازمیان برداشتھ شود. بنابراین اعتقاد دارد کھ منافع کل جامعھ در آن است کھ 

این گرایش جنبش سبز را ھم جنبش طبقھ کار می شناسد، و ھم از این رو از مشارکت در جنبش حمایت کرده و توصیھ می کند 
 کھ با حضور در آن باید بھ تشکیل کمیتھ ھای انقالبی در کارگاه ھا و کل جامعھ دست زد و علیھ مزدگیری اقدام نمود و سپس

  خواستار یک اعتصاب عمومی و سراسری شد. 

***  
باید در نظر داشت کھ در میان این چھار گرایش و حمایت شان از جنبش ناراضیان معاصر در ایران مواضع متناقضی ھم وجود 

  .دارند، از جملھ دیدگاھی کھ جنبش سبز را تجمع ھواداران ضد کارگر از میان اصالح طلبان بورژوا و مرتجع می شناسد



 

   ۴۶ز ا ۴۵صفحۀ   

  

  نگاه بھ آینده
دیگر طبقھ کار قابل انکار نیست. علیرغم تمام موانع  ١٩٧٩در راه طوفانی بسوی دموکراسی در ایران، برای اولین بار از سال 

تاریخی، سیاسی، قانونی و ساختاری و در مقابل تمام فشار ھا و سرکوب ھا قدرت طبقھ کار، علیرغم تفرق در درون آن، ھر چھ 
ده است. امروزه چالش ھای طبقھ کار باز ھم در حال اعتال است. گرچھ فقط تعداد معدودی اتحادیھ مستقل وجود بیشتر ھویدا ش

بھ این سو، تشکیل کمیتھ ھای اتحادیھ ای، برپاداشت  ٢٠٠٤دارد اما کنش و واکنش ناشی از حضور آنھا محسوس است. از سال 
مھ نشان از آن دارند کھ اتحادیھ ھای مستقل توانستھ اند از موانع ظاھرا اعتصابات و برگزاری "غیرقانونی" جشن ھای اول ماه 
 شکست ناپذیر تشکل ھای تحت الحمایھ دولت عبور کنند.

در بسیاری مواقع، علیرغم ھزینھ ھای سنگین سرکوب خشن عوامل دولتی، کارگران توانستھ اند در مقابل دولت بایستند و پیروز 
یت حضور تشکل ھای کارگری در صحنھ توجھ فعاالن سیاسی را بخود جلب کرده است. کارگران شوند. با افول جنبش سبز اھم

اما از رھبری جنبش سبز خواستار تاکیدات مشخص تر و اھداف استراتژیک و شفاف در راھبرد بھ مردمساالری و عدالت 
  اقتصادی اند.-اجتماعی

اوان دیده اند. نارضایتی انھا از طریق اعتراضات، اعتصابات و در سی سال گذشتھ، کارگران در سیاست و اقتصاد لطمات فر
، ده  ٨٨تحصن ھا کھ بار ھا بھ خون کشیده شده اند، بروز نموده است. در جریان تیراندازی و خشونت ھای بعد از انتخابات 

لیل اصلی حمایت تشکل ھای سالھ) جانشان را از دست دادند. این خود د ٤٨سال و یک نفر  ٢٨تا  ١٧کارگر (عمدتاً جوان بین 
کارگری از خواست عمومی برای اصالحات دموکراتیک بوده است. با این وجود چنددستگی تشکل ھای کارگری و فعاالن 
جنبش کھ ناشی از وابستگی ھای سیاسی آنان است، مانع عمده ای در بسط و گسترش تشکل ھای کارگری بوده است. عدم 

یاسی و اقتصادی باعث سردرگمی جنبش کارگری، در ارتباط با جنبش ھای اجتماعی ھماھنگی در خواست ھا و اھداف س
  پیشرو، در درون و بیرون خود شده است. 

وجود یک دموکراسی اجتماعی واقعی پیشبرد 
اھداف جنبش کارگری را ممکن می سازد. اما در 
غیاب چنین شرایط دموکراتیکی فعاالن کارگری، 

ر از پیشرفت ھای کارگران و تشکل ھای طبقھ کا
قابل توجھ باز می مانند. برپایی سیاست ھای 

نئولیبرالی چھ در سایھ دیکتھ سازمان ھای بین 
المللی (صندوق بین المللی پول، بانک جھانی و 
سازمان تجارت جھانی و غیره) و چھ از سوی 

سیاست ھای دولت، عمدتاً بھ اتحاد کارگران و بھ 
دمساالرانھ روحیھ آنان در پیگیری اھداف مر

سیاسی لطمھ می زند. تحریم ھای اقتصادی خارجی و خطر جنگ و مناقشات نظامی ھم بر چالش ھای گروه ھای مختلف 
اجتماعی از جملھ زنان، دانشجویان، اقلیت ھای قومی و اقشار کارگری و طبقھ میانی لطمھ می زنند و در عوض بھ نیروھای 

اخالقی می دھند، تا انتقال اطالعات و آزادی بیان، اجتماعات و بسیج عمومی را  دولتی در سرکوب این حرکات توجیھ عملی و
  محدود نمایند.

در یک دموکراسی اجتماعی با حمایت جنبش کارگری و مشارکت توده ھای تحت ستم فضای سیاسی پذیرای فعالیت ھای جنبش 
ایع بزرگی کھ در آن تمرکز کارگری زیاد است مانند بالطبع امکانات قابل توجھی برای سازماندھی در صن کارگری خواھد بود.

صنایع نفت، خودروسازی، پتروشیمی و صنایع سنگین دیگر وجود دارند. گرچھ وجود کمیتھ ھای کارگری در خارج کارگاه ھا 
باشد.  بھ تشکل کارگران کمک می کند اما نمی تواند جایگزین وجود شورا ھا و کمیتھ ھا در درون کارگاه ھا و کارخانجات

مضاف این کھ تشکل ھای کارگری بھ منظور پیشبرد اھداف کارگری نباید بھ عنوان زایده ساختار ھای احزاب سیاسی عمل 
 کنند.  

اتحادیھ ھای کارگری باید ھمھ روزه و با جدیت برای رسیدن بھ خواست ھای کارگران و رفع مشکالت کار کنند تا بتوانند اعتماد 
وان، از زن و مرد، را بدست آورند. اھمیت مشارکت زنان کارگر در فعالیت ھای جنبش کارگری و میلیون ھا نیروی کار ج

حضورشان در رھبری جنبش در بخش ھای مختلف غیر قابل انکار است. از سوی دیگر آموزش کارگران در سازماندھی وسیلھ 
دریافت اطالعات و رھنمود و کسب تجربیات و فعاالن جنبش کارگری باید با آموزش رھبران از اقشار پایین کارگری برای 

درک پیچیدگی ھای عملی از پایین ھمراه گردد. این از ضروریات است. در نھایت یک جنبش کارگری موفق باید آرزوھای 
  اقتصادی و دموکراتیک سیاسی را ھمزمان نمایندگی کند.

 



 

   ۴۶ز ا ۴۶صفحۀ   

  نتیجھ پایانی
اجتماعی از اھداف قابل دسترس و ضرور برای پیشرفت -قتصادیحرکت بسوی دموکراسی و مردمساالری ھمراه با عدالت ا

این پیشرفت بخشی از واقعیت بخشیدن بھ ایده آل ھای طبقھ کار در یافتن راه برونرفت از شرایط  طبقھ کار ایران است.
اجتماعی نیاز بھ -استثماری حاضر در ایران است. ھمان طور کھ پیشتر طرح کردیم مقابلھ با بیعدالتی ھای سیاسی و اقتصادی

نگاه کاوشگرانھ بھ تاثیرات کنش و واکنشی طبقھ، دولت و ساختار قدرت ھای فراملیتی دارد. در ایران توازن کنونی قدرت مابین 
امنیتی و ساختار اقتصادی اش مانع اصلی در پیشبرد توسعھ دموکراتیک -طبقھ، حاکمیت مذھبِی غیر دموکراتیِک نظامی

اقتصادی می -رایط بسیج و سازماندھی طبقھ کار در یک جنبش برای دموکراسی و عدالت اجتماعیاجتماعی است. در این ش
تواند بلوک قدرت را تضعیف نموده و توسعھ سیاسی بسوی دموکراسی را در ایران تسھیل نماید. این مھم بھ واقع یک چالش 

سیون با چالش ھا گاه عقب نشینی ھای ناگزیر ھمراه بزرگ است. بقول چارلز تیلی: "ھمان چنان کھ در گذشتھ روند دموکراتیزا
 بوده است، پیشرفت بھ جلو نیز با موانع بسیاری در شکل بیعدالتی ھای جدید و عواقب سیاسی ناشی از آنھا ھمراه خواھد بود."

  

 
                                                

i  .از این شماره بولتن مطلبی را بھ شما عرضھ خواھیم کرد کھ درباره جنبش کارگری ایران و نقش آن در جنبش مردم ساالری کشور است
این مقالھ توسط دو استاد ایرانی دانشگاه ھای آمریکایی نوشتھ شده و اولین بار در نشریھ حقوق بشر دانشکده حقوق نوروسترن چاپ شده 

  است.
نعمانی و سھراب بھداد، نویسندگان این مقالھ، مؤلف مقاالت متعدد درباره موضوعات اقتصاد، طبقھ، جنبش کارگری و جامعھ مدنی  فرھاد

  در ایران توسط انتشارات آگاه انتشار یافتھ است.طبقھ و کار" از ایشان در نشریات آکادمیک خارج کشور اند. کتاب "
ii  است و لذا اشارات زمانی از این نوع را باید تا زمان نشر مورد قضاوت قرارداد (مترجم).منتشر شده  ٢٠١٢این مقالھ در سال  
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